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STJ EDITA NOVA SÚMULA
Súmula 637-STJ: O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação 
possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o 
domínio.

Imagine a seguinte situação hipotética:

João ajuizou ação de reintegração de posse contra Pedro alegando que o réu invadiu o seu sítio.

Foi, então, que o INCRA (autarquia federal) apresentou oposição alegando que nenhum dos dois (nem 
autor nem réu) tinha direito. Isso porque o terreno em discussão pertenceria a ele (INCRA), de forma que 
os particulares em questão não teriam a posse sobre o bem. 

O juiz não admitiu a intervenção do INCRA no processo alegando que, em ação possessória não se admi-
te oposição, mesmo que se trate de bem público, porque nesse tipo de demanda discute-se a posse do 
imóvel, de forma que o INCRA não poderia intervir discutindo o domínio (propriedade).

O magistrado invocou, como fundamento legal, o art. 557 do CPC/2015:

Art. 557.  Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de 
reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

O argumento utilizado pelo magistrado é aceito pela jurisprudência atual do STJ?

NÃO.

Em ação possessória entre particulares é cabível o oferecimento de oposição pelo ente público, ale-
gando-se incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de demonstração da posse.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.134.446-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/03/2018 (Info 623).
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Acesso à justiça

O STJ afirmou que, neste caso, não se deve aplicar o art. 557 do CPC/2015, sob pena de o Poder Público 
ficar sem ter como defender sua propriedade, o que violaria a garantia constitucional de acesso à justiça 
(art. 5º, XXXV, da CF/88). 

Não se poderia conceber que o Poder Público, sendo titular do bem público, possa ser impedido de pos-
tular em juízo a observância do seu direito simplesmente pelo fato de que particulares se anteciparam e 
estão discutindo entre eles a posse.

Oposição discute também posse e, apenas incidentalmente, o domínio do bem público

Quando se trata de bens públicos, não se pode exigir da Administração Pública que demonstre o poder fí-
sico sobre o imóvel, para que se caracterize a posse sobre o bem. Esse procedimento é incompatível com 
a amplitude das terras públicas, notadamente quando se refere a bens de uso comum e dominicais. 

A posse do Estado sobre seus bens deve ser considerada permanente, independendo de atos materiais 
de ocupação, sob pena de tornar inviável conferir aos bens do Estado a proteção possessória.

Disso decorre que a ocupação dos bens públicos por particulares não significa apenas um ato contrário 
à propriedade do Estado, mas também um verdadeiro ato de esbulho contra a posse da Administração 
Pública sobre esses bens. 

Desse modo, se dois particulares estão discutindo a posse de um bem público e há a oposição do Poder 
Público, este também estará discutindo a posse do Estado sobre a área.

Não significa que o proprietário irá vencer

Não se está a afirmar que o proprietário haverá de se sagrar sempre vencedor da demanda possessória. 
Tanto assim que o parágrafo único do art. 557 do CPC/2015 veio a dispor que “Não obsta à manutenção 
ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. 

Com efeito, a tutela possessória há de ser concedida àquele que tenha melhor posse, que poderá ser 
não o proprietário, mas o arrendatário, o cessionário, o locatário, o depositário etc.

OUTRAS NOVAS SÚMULAS
Súmula 638-STJ: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição finan-
ceira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito 
de contrato de penhor civil.

Súmula 639-STJ: Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defe-
sa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Se a Eletrobrás e a União foram con-
denadas a pagar valores decorren-
tes do empréstimo compulsório so-
bre consumo de energia elétrica e a 
Eletrobrás quitou toda a dívida com 
o particular, ela não poderá pedir o 
ressarcimento da União

Não há direito de regresso, portanto, não é 
cabível a execução regressiva proposta pela 
Eletrobrás contra a União em razão da conde-
nação das mesmas ao pagamento das dife-
renças na devolução do empréstimo compul-
sório sobre o consumo de energia elétrica ao 
particular contribuinte da exação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.576.254-RS, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 
26/06/2019 (recurso repetitivo – Tema 963) 
(Info 655).

 �A contribuição previdenciária paga 
pelo servidor não deve incidir sobre 
parcelas que não são incorporadas à 
sua aposentadoria

Em adequação ao entendimento do STF, não 
incide contribuição previdenciária sobre verba 
não incorporável aos proventos de aposen-
tadoria do servidor público, tais como terço 
de férias, serviços extraordinários, adicional 
noturno e adicional de insalubridade.

STJ. 1ª Turma. EDcl no AgInt no REsp 
1.659.435-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, julgado em 03/09/2019 (Info 656).

 �Mesmo depois de terem-se passado 
mais de 5 anos, a Administração 
Pública pode anular a anistia políti-
ca concedida quando se comprovar 
a ausência de perseguição política, 
desde que respeitado o devido pro-
cesso legal e assegurada a não devo-
lução das verbas já recebidas

No exercício do seu poder de autotutela, 
poderá a Administração Pública rever os atos 
de concessão de anistia a cabos da Aeronáu-
tica com fundamento na Portaria 1.104/1964, 
quando se comprovar a ausência de ato com 
motivação exclusivamente política, asseguran-
do-se ao anistiado, em procedimento admi-
nistrativo, o devido processo legal e a não 
devolução das verbas já recebidas.

Ex: 2003, João, ex-militar da Aeronáutica, 
recebeu anistia política, concedida por meio 
de portaria do Ministro da Justiça. Em 2006, 
a AGU emitiu nota técnica fazendo alguns 
questionamentos sobre a forma indevida pela 
qual estavam sendo concedidas anistias polí-
ticas, dentre elas a que foi outorgada a João. 
Em 2011, o Ministro da Justiça determinou 
que fossem revistas as concessões de anistia 
de inúmeros militares, inclusive a de João. Em 
2012, foi aberto processo administrativo para 
examinar a situação de João e, ao final, deter-
minou-se a anulação da anistia política. Mesmo 
tendo-se passado mais de 5 anos, a anulação 
do ato foi possível, seja por força da parte final 
do art. 54 da Lei nº 9.784/99, seja porque o 
prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 
não se aplica quando o ato a ser anulado 
afronta diretamente a Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 817338/DF, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 16/10/2019 (repercussão 
geral – Tema 839) (Info 956).

DIREITO ADMINISTRATIVO



JULGADOS 
EM DESTAQUE

4

Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Cabe recurso hierárquico próprio 
ao Presidente da República contra 
penalidade disciplinar aplicada 
por delegação com base no Decreto 
3.035/99

O art. 141, I, da Lei nº 8.112/90 prevê que as 
penalidades disciplinares de demissão e cas-
sação de aposentadoria ou disponibilidade de 
servidores públicos ligados ao Poder Executi-
vo federal devem ser aplicadas pelo Presiden-
te da República.

Por meio do Decreto nº 3.035/99, o Presi-
dente da República delegou aos Ministros 
de Estado e ao Advogado-Geral da União a 
atribuição para aplicar tais penalidades.

Assim, o Advogado-Geral da União, com base 
no Decreto nº 3.035/99, possui competência 
para, em processo administrativo disciplinar, 
aplicar pena de demissão a Procurador da 
Fazenda Nacional, que é membro integrantes 
da carreira da AGU.

Vale ressaltar, contudo, que cabe recurso hie-
rárquico próprio ao Presidente da República 
contra a aplicação dessa penalidade.

STJ. 1ª Seção. MS 17.449-DF, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 14/08/2019 
(Info 657).

 �No MP/SP existia a figura do estágio 
em prorrogação, ou seja, um estágio 
exercido por bacharéis em Direito; 
aqueles que exerceram esse estágio 
podem computar esse tempo como 
atividade jurídica para fins de pon-
tuação em concurso público

A atividade denominada estágio em pror-
rogação do Ministério Público do Estado de 
São Paulo deve ser considerada privativa de 
bacharel em Direito para fins de atribuição de 
pontos pelo exercício de atividade jurídica na 
prova de títulos em concurso público.

STJ. 1ª Turma. RMS 54.554-SP, Rel. Min. Gurgel 
de Faria, julgado em 01/10/2019 (Info 658).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O prazo prescricional no caso de ação de desapropriação indireta é, em regra, 
de 10 anos; excepcionalmente, será de 15 anos caso de comprove que não foram 
feitas obras ou serviços públicos no local 

Qual é o prazo da ação de desapropriação indireta?

Regra: 10 anos (art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002).

Exceção: o prazo será de 15 anos se ficar comprovada a inexistência de obras ou serviços públicos 
no local.

Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é 
de 10 anos porque existe uma presunção relativa de que o Poder Público realizou obras ou servi-
ços públicos no local. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso a parte 
interessada comprove, concreta e devidamente, que não foram feitas obras ou serviços no local, 
afastando a presunção legal.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.575.846-SC, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/06/2019 (Info 658).

Obs: a súmula 119 do STJ está superada (Súmula 119-STJ: A ação de desapropriação indireta pres-
creve em vinte anos).

 �O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da multa prevista no § 
2º do art. 116 do DL 9.760/46 é a data em que a União tem ciência efetiva da au-
sência de transferência das obrigações enfitêuticas

O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da multa prevista no § 2º do art. 116 do De-
creto-Lei nº 9.760/46 é a data em que a União tem ciência efetiva da ausência de transferência das 
obrigações enfitêuticas.  

E quando a União tem essa ciência efetiva? Quando ocorre a comunicação à SPU.

A comunicação à Secretaria de Patrimônio da União - SPU é o momento em que a União toma 
conhecimento da alienação, sendo irrelevante a data em que emitida a Declaração de Operação 
Imobiliária (DOI).

STJ. 2ª Turma. REsp 1.765.707-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/08/2019 (Info 658).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional o pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-
Governadores de Estado, assim, como o pagamento de pensão às viúvas dos ex-
-ocupantes deste cargo; contudo, as pessoas beneficiadas com o pagamento não 
terão que devolver as quantias recebidas

Algumas Constituições estaduais preveem que a pessoa que tiver exercido o cargo de Governador 
do Estado fará jus, após deixar o mandato, a um subsídio mensal e vitalício. Alguns chamam isso de 
representação, outros de pensão vitalícia e outros de pensão civil. A previsão desse pagamento é com-
patível com a CF/88?

NÃO. A instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores corresponde à 
concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o 
princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento 
diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função 
pública ou presta qualquer serviço à administração.

Os ex-Governadores (ou as viúvas) que foram beneficiados com esse “subsídio” ou com a “pensão” 
dela decorrente terão que devolver as quantias que receberam antes do STF declarar inconstitucio-
nal a previsão da Constituição Estadual?

NÃO. Não é necessária a devolução dos valores percebidos até o julgamento da ação. Isso por conta 
dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e, ainda, da dignidade da pessoa humana.

STF. Plenário. ADI 4545/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 5/12/2019 (Info 962).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A União não tem responsabilidade pelos prejuízos supostamente causados à 
indústria de brinquedos nacional pela redução do imposto de importação de 
brinquedos na década de 1990

O Ministério da Fazenda editou a Portaria nº 492/1994, reduzindo de 30% para 20% a alíquota do 
imposto de importação dos brinquedos em geral. Com a redução da alíquota, houve a entrada de 
um enorme volume de brinquedos importados no Brasil, oriundos especialmente da China, sen-
do estes bem mais baratos que os nacionais. Como resultado, várias indústrias de brinquedos no 
Brasil foram à falência e, mesmo as que permaneceram, sofreram grandes prejuízos. Uma famosa 
indústria de brinquedos ingressou com ação contra a União afirmando que a Portaria, apesar de 
ser um ato lícito, gerou prejuízos e que, portanto, o Poder Público deveria ser condenado a indeni-
zá-la. O STJ não concordou com o pedido.

Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros do setor privado de-
correntes da alteração de política econômico-tributária no caso de o ente público não ter se com-
prometido, formal e previamente, por meio de determinado planejamento específico.

A referida Portaria tinha finalidade extrafiscal e a possibilidade de alteração das alíquotas do im-
posto de importação decorre do próprio ordenamento jurídico, não havendo que se falar em que-
bra do princípio da confiança.

O impacto econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas so-
ciedades empresárias causado pela alteração da alíquota de tributos decorre do risco da atividade 
próprio da álea econômica de cada ramo produtivo.

Não havia direito subjetivo da indústria quanto à manutenção da alíquota do imposto de importação.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.492.832-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/09/2018 (Info 634).

STF. 1ª Turma. ARE 1175599 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 10/12/2019 (Info 963).

 �Não é ilegal a terceirização de serviços jurídicos pela Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal, embora vinculada como empresa pública ao Estado, executa uma ativi-
dade econômica em ambiente de concorrência.

A terceirização pela Caixa Econômica Federal dos serviços jurídicos não se revela ilegal, consideran-
do que esses serviços não estão relacionados com a atividade-fim da empresa.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.318.740-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, julgado 
em 16/10/2018 (Info 659).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não configura desapropriação indireta quando o Estado se limita a realizar ser-
viços públicos de infraestrutura em gleba cuja invasão por particulares apre-
senta situação consolidada e irreversível

Não se imputa ao Poder Público a responsabilidade integral por alegada desapropriação indireta 
quando, em gleba cuja ocupação por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível, limita-
-se a realizar serviços públicos de infraestrutura, sem que tenha concorrido para o esbulho ocasio-
nado exclusivamente por particulares.

Assim, na medida em que o Poder Público não pratica o ato ilícito denominado “apossamento ad-
ministrativo” nem, portanto, toma a propriedade do bem para si, não deve responder pela perda da 
propriedade em desfavor do particular, ainda que realize obras e serviços públicos essenciais para a 
comunidade instalada no local.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.770.001-AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO CONSTITUCIONAL

 � Em regra, a competência para dar nome a logradouros públicos é do Prefeito, por 
meio de decreto; contudo, a lei orgânica poderá prever essa competência também 
para a Câmara Municipal, por meio de lei, desde que não exclua a do Prefeito

A Lei Orgânica do Município de Sorocaba/SP previu que cabe à Câmara Municipal legislar sobre “deno-
minação de próprios, vias e logradouros públicos” (art. 33, XII).

O STF afirmou que se deve realizar uma interpretação conforme a Constituição Federal para o fim 
de reconhecer que existe, no caso, uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e 
Legislativo (lei formal) para o exercício da competência destinada à denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

Assim, tanto o chefe do Poder Executivo (mediante decreto) como também a Câmara Municipal (por 
meio de lei) podem estabelecer os nomes das vias e logradouros públicos.

STF. Plenário. RE 1151237/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 3/10/2019 (Info 954).
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 �O art. 132 da CF/88 confere à PGE 
atribuição para a consultoria jurídica 
e a representação judicial apenas no 
que se refere à administração pública 
direta, autárquica e fundacional

É inconstitucional lei estadual que confira à 
Procuradoria-Geral do Estado (PGE) compe-
tência para controlar os serviços jurídicos e 
para fazer a representação judicial de empre-
sas públicas e sociedades de economia mista, 
inclusive com a possibilidade de avocação de 
processos e litígios judiciais dessas estatais.

Essa previsão cria uma ingerência indevida do 
Governador na administração das empresas 
públicas e sociedades de economia mista, que 
são pessoas jurídicas de direito privado.

O art. 132 da CF/88 confere às Procuradorias 
dos Estados/DF atribuição para as atividades 
de consultoria jurídica e de representação 
judicial apenas no que se refere à administra-
ção pública direta, autárquica e fundacional.

STF. Plenário. ADI 3536/SC, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 2/10/2019 (Info 954).

 � É formalmente inconstitucional reso-
lução do Senado que autoriza que os 
Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios transfiram a cobrança de suas dí-
vidas ativas a instituições financeiras

A Resolução 33/2006, do Senado Federal, au-
torizou que os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios transferissem a cobrança de suas 
dívidas ativas, por meio de endossos-manda-
tos, a instituições financeiras.

Essa Resolução foi editada sob o fundamento 
de que estaria tratando sobre operações de 
crédito, nos termos do art. 52, VII, da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: (...) VII - dispor sobre limites globais e 
condições para as operações de crédito exter-
no e interno da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, de suas autarquias 
e demais entidades controladas pelo Poder 
Público federal.

O STF julgou inconstitucional essa Resolução 
porque a cessão a instituições financeiras, por 
endosso-mandato, de valores inscritos em 
dívida ativa estatal não pode ser enquadrada 
no conceito de operação de crédito (art. 29, III, 
da LC 101/2000).

Não há, portanto, correspondência entre o con-
ceito de operação de crédito da LRF e a “ces-
são” disciplinada pela Resolução nº 33/2006.

A alteração na forma de cobrança da dívida 
ativa (seja ela tributária ou não-tributária) 
exige lei em sentido estrito, de modo que não 
pode o Senado Federal disciplinar a matéria 
por meio de resolução.

STF. Plenário. ADI 3786/DF e ADI 3845/DF, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 
3/10/2019 (Info 954).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Uma lei que tenha destinatários 
determináveis continua possuindo 
caráter abstrato e geral e pode ser 
impugnada por meio de ADI

O fato de uma lei possuir destinatários de-
termináveis não retira seu caráter abstrato e 
geral, tampouco a transforma em norma de 
efeitos concretos.

STF. 1ª Turma. RE 1186465 AgR/TO, Rel. Min. 
Alexandre de Moraes, julgado em 8/10/2019 
(Info 955).

 �Mesmo que uma lei seja fruto de acor-
do homologado judicialmente, ela po-
derá ser objeto de ADI, não havendo 
violação da coisa julgada material

Foi proposta ADI contra lei municipal. O TJ 
não conheceu da ação sobe o argumento de 
que a lei impugnada seria fruto de um acordo 
homologado judicialmente. Logo, não seria 
possível rediscutir a matéria por meio de ação 
direta de inconstitucionalidade considerando 
que haveria violação à coisa julgada material. 
O STF concordou com essa conclusão?

NÃO. O fato de a lei norma ter sido aplicada 
em casos concretos, com decisões transitadas 
em julgado, em nada interfere na possibilida-
de dessa mesma norma ser analisada, abstra-
tamente, em sede de ação direta de inconsti-
tucionalidade.

Acordos homologados judicialmente jamais 
podem afastar o controle concentrado de 
constitucionalidade das leis.

STF. 1ª Turma. RE 1186465 AgR/TO, Rel. Min. 
Alexandre de Moraes, julgado em 8/10/2019 
(Info 955).

 �Ministério Público possui legitimi-
dade para propor ACP em defesa de 
direitos sociais relacionados com o 
FGTS

O Ministério Público tem legitimidade para a 
propositura de ação civil pública em defesa 
de direitos sociais relacionados ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

STF. Plenário. RE 643978/SE, Rel. Min. Alexan-
dre de Moraes, julgado em 9/10/2019 (reper-
cussão geral – Tema 850) (Info 955).

Em provas, tenha cuidado com a redação do 
art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85: 

Art. 1º (...) Parágrafo único. Não será cabível 
ação civil pública para veicular pretensões 
que envolvam tributos, contribuições previ-
denciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. (Incluído pela 
Medida provisória nº 2.180-35/2001)

Se for cobrada a mera transcrição literal deste 
dispositivo em uma prova objetiva, provavel-
mente, esta será a alternativa correta.

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Admite-se a intervenção da DPU no 
feito como custos vulnerabilis nas 
hipóteses em que há formação de 
precedentes em favor dos vulnerá-
veis e dos direitos humanos

Custos vulnerabilis significa “guardiã dos vul-
neráveis” (“fiscal dos vulneráveis”).

Enquanto o Ministério Público atua como cus-
tos legis (fiscal ou guardião da ordem jurídica), 
a Defensoria Pública possui a função de custos 
vulnerabilis.

Assim, segundo a tese da Instituição, em todo 
e qualquer processo onde se discuta interesses 
dos vulneráveis seria possível a intervenção 
da Defensoria Pública, independentemente de 
haver ou não advogado particular constituído. 

Quando a Defensoria Pública atua como cus-
tos vulnerabilis, a sua participação processual 
ocorre não como representante da parte em 
juízo, mas sim como protetor dos interesses 
dos necessitados em geral.

O STJ afirmou que deve ser admitida a inter-
venção da Defensoria Pública da União no 
feito como custos vulnerabilis nas hipóteses 
em que há formação de precedentes em favor 
dos vulneráveis e dos direitos humanos.

STJ. 2ª Seção. EDcl no REsp 1.712.163-SP, Rel. 
Min. Moura Ribeiro, julgado em 25/09/2019 
(Info 657).

 � Se o indivíduo possui contra si uma 
condenação criminal transitada em 
julgado, ele não poderá ser vigilan-
te, mesmo que já tenha cumprido a 
pena há mais de 5 anos

Viola o princípio da presunção de inocência o 
impedimento de participação ou registro de 
curso de formação ou reciclagem de vigilante, 
por ter sido verificada a existência de inquéri-
to ou ação penal não transitada em julgado.

Assim, não havendo sentença condenató-
ria transitada em julgado, o simples fato de 
existir um processo penal em andamento não 
pode ser considerada antecedente criminal 
para o fim de impedir que o vigilante se matri-
cule no curso de reciclagem.

STJ. 2ª Turma. REsp 1597088/PE, Rel. Min. Her-
man Benjamin, julgado em 15/08/2017.

A existência de condenação criminal transita-
da em julgado impede o exercício da ativida-
de profissional de vigilante por ausência de 
idoneidade moral.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.666.294-DF, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 05/09/2019 
(Info 658).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O TCU (e não o TCDF) é o órgão competente para fiscalizar os recursos decorren-
tes do Fundo Constitucional do Distrito Federal

O Tribunal de Contas da União (TCU) é o órgão competente para fiscalizar os recursos decorrentes 
do Fundo Constitucional do Distrito Federal (art. 21, XIV, da CF/88 e Lei nº 10.633/2002).

Os recursos destinados ao Fundo Constitucional do Distrito Federal pertencem aos cofres federais, 
consoante disposto na Lei 10.663/2002. Logo, a competência para fiscalizar a aplicação dos recursos 
da União repassados ao FCDF é do Tribunal de Contas da União.

STF. 2ª Turma. MS 28584/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, 
julgado em 29/10/2019 (Info 958).

 � É constitucional o art. 38 da Lei 8.880/94, não importando a aplicação imediata 
desse dispositivo em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88

O art. 38 da Lei nº 8.880/94 previu que a URV deveria ser utilizada como parâmetro de cálculo dos 
índices de correção monetária nos dois primeiros meses de implantação do Plano Real.

As pessoas que tinham contratos em vigor e que haviam sido celebrados antes da Lei nº 8.880/94 
começaram a questionar a aplicação imediata deste dispositivo. Alegaram que a sua aplicação aos 
contratos em vigor seria inconstitucional por violar o direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88).

O STF não concordou com essa tese e decidiu que:

É constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880/94 e que a sua aplicação imediata para os contratos em 
vigor não violou a garantia do “direito adquirido”, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Não é possível opor a cláusula de proteção ao direito adquirido ou ato jurídico perfeito em face da 
aplicação imediata de normas que tratam de regime monetário, as quais possuem natureza estatu-
tária e institucional, como é a situação daquelas responsáveis por substituir uma moeda por outra.

As normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm 
natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual 
sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução.

STF. Plenário. ADPF 77/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/5/2019 (Info 940).

STF. 1ª Turma. RE 307108/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado 
em 12/11/2019 (Info 959).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O prazo decadencial previsto na Lei 
nº 9.784/99 não se aplica às tomadas 
de contas regidas pela Lei nº 8.443/92

O prazo decadencial quinquenal, previsto no 
art. 54 da Lei nº 9.784/99, não se aplica para 
a atuação do TCU em processo de tomada de 
contas, considerando que se trata de proce-
dimento regido pela Lei nº 8.443/92, que se 
constitui em norma especial.

Em suma, o prazo decadencial de 5 anos, 
previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, não se 
aplica aos processos de tomada de contas 
conduzidos pelo TCU considerando que existe 
uma lei específica que rege o tema, que é a 
Lei nº 9.784/99.

 � Suspensão de pagamentos que estão 
sendo realizados com base em contra-
to investigado em tomada de contas

TCU possui a competência para determinar 
que empresa pública federal (BNDES) suspen-
da pagamentos que estão sendo realizados 
com base em contrato de confissão de dívida 
cuja regularidade está sendo apurada em 
tomada de contas.

STF. 1ª Turma. MS 35038 AgR/DF, Rel. Min. 
Rosa Weber, julgado em 12/11/2019 (Info 959).

 �A Constituição estadual só pode exi-
gir lei complementar para tratar das 
matérias que a Constituição Federal 
também exigiu lei complementar

A Constituição Estadual não pode ampliar as 
hipóteses de reserva de lei complementar, ou 
seja, não pode criar outras hipóteses em que 
é exigida lei complementar, além daquelas 
que já são previstas na Constituição Federal.

Se a Constituição Estadual amplia o rol de 
matérias que deve ser tratada por meio de lei 
complementar, isso restringe indevidamente 
o “arranjo democrático-representativo dese-
nhado pela Constituição Federal”.

Caso concreto: STF declarou a inconstitucio-
nalidade de dispositivo da CE/SC que exigia 
a edição de lei complementar para dispor 
sobre: a) regime jurídico único dos servidores 
estaduais; b) organização da Polícia Militar; c) 
organização do sistema estadual de educação 
e d) plebiscito e referendo. Esses dispositivos 
foram declarados inconstitucionais porque a 
CF/88 não exige lei complementar para disci-
plinar tais assuntos.

STF. Plenário. ADI 5003/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 5/12/2019 (Info 962).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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 �O transporte em quantidade excessi-
va de madeira, não acobertada pela 
respectiva guia de autorização, legiti-
ma a apreensão de toda a mercadoria

A empresa “Alta Vista Ltda.” estava transpor-
tando toras de madeira quando foi parada 
em uma fiscalização do IBAMA. Os servidores 
da autarquia ambiental constataram que a 
empresa estava transportando madeiras ser-
radas em desacordo com a nota fiscal e com a 
licença de transporte que possuía. A empresa 
estava transportando 4.000 m3 de madeira a 
mais do que estava autorizada. Isso significa 
que ela estava transportando cerca de 10% a 
mais da carga que poderia. A legislação am-
biental prevê a lavratura de auto de infração 
e a apreensão da carga. Indaga-se: deverá ser 
apreendida a carga toda (todas as madeiras) 
ou apenas aquelas que excederam a autoriza-
ção prevista na guia de transporte?

A carga inteira. A gravidade da conduta de 
quem transporta madeira em descompasso 
com a respectiva guia de autorização não se 
calcula com base apenas no quantitativo em 
excesso. Essa infração compromete a eficá-
cia de todo o sistema de proteção ambiental. 
Logo, a medida de apreensão deve compreen-
der a totalidade da mercadoria transportada.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.784.755-MT, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 17/09/2019 (Info 658).

 � Para que haja a apreensão de veícu-
lo utilizado na prática de infração 
ambiental não é necessário que se 
comprove que o bem era utilizado de 
forma reiterada ou rotineiramente 
na prática de ilícitos ambientais

Exigir que a autoridade ambiental comprove 
que o veículo era utilizado específica, exclusiva, 
reiterada ou rotineiramente para a prática de 
delito ambiental caracteriza verdadeira prova 
diabólica, o que tornaria letra morta a legisla-
ção que ampara a atividade fiscalizatória.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.084.396-RO, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 19/09/2019 (Info 659).

DIREITO AMBIENTAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �As autoridades ambientais podem 
apreender veículo utilizado para a prá-
tica de infração ambiental mesmo que 
este bem seja alugado e quem tenha 
cometido o ilícito tenha sido o locatário

Ainda que se trate de bem locado ao real 
infrator, a apreensão do bem é possível. Não 
se pode dizer que houve uma injusta restrição 
ao proprietário (que não deu causa à infração 
ambiental).

Ao alugar o veículo, o locador assume o risco 
decorrente da exploração da atividade econô-
mica por ele exercida.

Além disso, seja em razão do conceito legal 
de poluidor, seja em função do princípio da 
solidariedade que rege o direito ambiental, 
a responsabilidade administrativa pelo ilícito 
recai sobre quem, de qualquer forma, contri-
buiu para a prática da infração ambiental, por 
ação ou omissão.

Ademais, aquele que realiza a atividade de lo-
cação de veículos deve adotar garantias para 
a prevenção e o ressarcimento dos danos cau-
sados pelo locatário.  Não é possível admitir 
que o Judiciário comprometa a eficácia da 
legislação ambiental e impeça a apreensão 
do veículo tão somente porque o instrumento 
utilizado no ilícito originou-se de um contrato 
de locação, cessão ou de qualquer outro meio 
juridicamente previsto.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.084.396-RO, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 19/09/2019 (Info 659).

 �O locador (proprietário) do bem 
apreendido tem o direito de se defen-
der administrativamente

Após a medida de apreensão, a autoridade 
administrativa deverá notificar o proprietário 
do veículo locado para dar a ele a oportunida-
de de comprovar a sua boa-fé antes de decidir 
sobre a destinação do bem apreendido pela 
prática de infração ambiental.

Cabe ao proprietário do veículo comprovar 
sua boa-fé, demonstrando que, pelas circuns-
tâncias da prática envolvida e apesar de ter 
tomado as precauções necessárias, não tinha 
condições de prever a utilização do bem no 
ilícito ambiental.

A autoridade administrativa deve notificar o 
proprietário do veículo locado para oportuni-
zar que comprove a sua boa-fé antes de de-
cidir sobre a destinação do bem apreendido 
pela prática de infração ambiental.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.084.396-RO, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 19/09/2019 (Info 659).

DIREITO AMBIENTAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Resolução do TSE não pode determinar a suspensão automática de partido por 
ausência de prestação de contas, devendo ser cumprido o procedimento previs-
to no art. 28 da Lei 9.096/95

O STF julgou parcialmente procedente ADI para conferir interpretação conforme à Constituição 
às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 
23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que 
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou mu-
nicipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não 
prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito 
em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da 
Lei nº 9.096/95.

STF. Plenário. ADI 6032 MC-Ref/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 5/12/2019 (Info 962).

DIREITO ELEITORAL

DIREITO CIVIL

 �O arbitramento do aluguel provisório na ação revisional faz nascer a obrigação 
do locatário de pagar esse novo valor e, se não o fizer, tais quantias já poderão 
ser incluídas na execução que pedia o pagamento de aluguéis atrasados

Na execução de contrato locatício, é possível a inclusão dos aluguéis vencidos no curso do processo 
com base em valor fixado provisoriamente em anterior ação revisional.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.714.393-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/08/2019 (Info 654).

 � Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pa-
gas em caso de resolução judicial do contrato por iniciativa do promitente com-
prador de forma diversa da cláusula penal convencionada

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em 
que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da 
cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.740.911-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado 
em 14/08/2019 (recurso repetitivo – Tema 1002) (Info 654).

Obs: nos contratos celebrados a partir da Lei nº 13.786/2018 (28/12/2018), os juros de mora incidem 
a partir da citação válida, nos termos dos arts. 397 e 405 do Código Civil.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �No acordo ficou ajustado que o devedor pagaria a pensão durante certo tempo; 
passado esse período, o indivíduo, por mera liberalidade, continuou pagando; isso 
não significa, contudo, que ele passou a ter o dever de pagar para sempre a pensão

Obrigação alimentar extinta, mas mantida por longo período de tempo por mera liberalidade do 
alimentante, não pode ser perpetuada com fundamento no instituto da surrectio.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.789.667-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva, julgado em 13/08/2019 (Info 654).

 �A genitora do menor alimentando pode prosseguir, em nome próprio, com a exe-
cução de alimentos, a fim de receber os valores referentes aos débitos alimenta-
res vencidos, mesmo após a transferência da titularidade da guarda da criança 
para o pai executado?

A mãe tem legitimidade para prosseguir na execução de pensão alimentícia proposta à época em que 
era guardiã do filho menor, ainda que depois disso a guarda tenha sido transferida ao pai executado?

4ª Turma do STJ: SIM.

A genitora que, ao tempo em que exercia a guarda judicial do filho, representou-o em ação de 
execução de débitos alimentares possui legitimidade para prosseguir no processo executivo com 
intuito de ser ressarcida, ainda que, no curso da cobrança judicial, a guarda tenha sido transferida 
ao genitor (executado).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.410.815-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 9/8/2016 (Info 590).

3ª Turma do STJ: NÃO.

A genitora do alimentando não pode prosseguir na execução de alimentos, em nome próprio, a fim 
de perceber os valores referentes aos débitos alimentares vencidos, após a transferência da titulari-
dade da guarda do menor ao executado.

Não se pode falar em sub-rogação no caso, considerando que o direito aos alimentos possui caráter 
personalíssimo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.771.258-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/08/2019 (Info 654).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O indivíduo que recebeu um imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade 
pode transferir esse imóvel por meio de testamento, considerando que a cláusu-
la de inalienabilidade vitalícia dura apenas enquanto o beneficiário estiver vivo

As cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade não tornam nulo o testa-
mento, que dispõe sobre transmissão causa mortis do bem gravado.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.641.549-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/08/2019 (Info 654).

 � É possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patronímico 
do marido ao nome da mulher durante a convivência matrimonial

O cônjuge pode acrescentar sobrenome do outro (§ 1º do art. 1.565, do Código Civil).

Em regra, o sobrenome do marido/esposa é acrescido no momento do matrimônio, sendo essa 
providência requerida no processo de habilitação do casamento.

A despeito disso, não existe uma vedação legal expressa para que, posteriormente, no curso do 
relacionamento, um dos cônjuges requeira o acréscimo do outro patronímico do seu cônjuge por 
meio de ação de retificação de registro civil, especialmente se o cônjuge apresenta uma justificativa.

Vale ressaltar que o art. 1.565, §1º do CC não estabelece prazo para que o cônjuge adote o apelido 
de família do outro, em se tratando, no caso, de mera complementação, e não alteração do nome.

Assim, é possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patronímico do marido ao 
nome da mulher durante a convivência matrimonial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.648.858-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/08/2019 (Info 655).

 � Se o FIDC for cessionário de título de crédito de um banco, ele pode cobrar a 
mesma taxa de juros porque esse fundo se amolda à definição legal de institui-
ção financeira

Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs amoldam-se à definição legal de instituição 
financeira e não se sujeitam à incidência da limitação de juros da Lei da Usura.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.634.958-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/08/2019 (Info 655).

DIREITO CIVIL
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 � Em um contrato de cessão de crédito 
tendo por cessionário Fundo de In-
vestimento em Direitos Creditórios 
- FIDC, é válida a previsão contratual 
de fiança, garantindo os riscos em 
caso de inadimplência dos devedores

É válida a celebração de contrato acessório de 
fiança na cessão de crédito em operação de 
securitização de recebíveis, tendo por cessio-
nário um FIDC (Fundo de Investimento em 
Direito Creditório).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.726.161-SP, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 06/08/2019 
(Info 655).

Observação: o entendimento acima é diferen-
te do caso das factorings.

Não se admite a estipulação de garantia em 
favor da empresa de factoring no que se 
refere, especificamente, ao inadimplemento 
dos títulos cedidos, salvo na hipótese em que 
a inadimplência é provocada pela própria 
empresa faturizada (STJ. 4ª Turma. AgInt no 
AREsp 1385554/SE, Rel. Min. Antonio Carlos 
Ferreira, julgado em 09/09/2019).

 � Compete à justiça comum estadual 
julgar ação de obrigação de fazer 
cumulada com reparação de danos 
materiais e morais ajuizada por 
motorista de aplicativo pretendendo 
a reativação de sua conta UBER para 
que possa voltar a usar o aplicativo e 
realizar seus serviços

Compete à justiça comum estadual julgar ação 
de obrigação de fazer, cumulada com repara-
ção de danos materiais e morais, ajuizada por 
motorista de aplicativo, pretendendo a reativa-
ção de sua conta UBER para que possa voltar a 
usar o aplicativo e realizar seus serviços.

As ferramentas tecnológicas disponíveis atual-
mente permitiram criar uma nova modalidade 
de interação econômica, fazendo surgir a eco-
nomia compartilhada (sharing economy), em 
que a prestação de serviços por detentores de 
veículos particulares é intermediada por apli-
cativos geridos por empresas de tecnologia. 
Nesse processo, os motoristas, executores 
da atividade, atuam como empreendedores 
individuais, sem vínculo de emprego com a 
empresa proprietária da plataforma.

STJ. 2ª Seção. CC 164.544-MG, Rel. Min. Moura 
Ribeiro, julgado em 28/08/2019 (Info 655).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Em ação possessória ajuizada pelo fazendeiro que teve o imóvel invadido por 
indígenas, não cabe a realização de laudo antropológico para examinar se são 
terras indígenas

É inadequada a discussão acerca da tradicionalidade da ocupação indígena em ação possessória 
ajuizada por proprietário de fazenda antes de completado o procedimento demarcatório.  

Assim, não cabe produção de laudo antropológico em ação possessória ajuizada por proprietário de 
fazenda ocupada por grupo indígena.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.650.730-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/08/2019 (Info 655).

 �No CC/1916, o cônjuge viúvo que casasse de novo ou constituísse união estável per-
dia o direito real de habitação; no CC/2002, não mais existe essa causa de extinção

Se o cônjuge sobrevivente casar novamente ou constituir uma união estável, ele perderá o direito 
real de habitação? Ex: João era casado com Maria. Faleceu, deixando quatro filhos e, como herança, 
um único apartamento, que estava em seu nome e onde morava com a esposa. Diante desse ce-
nário, Maria passou a ter direito real de habitação sobre o imóvel. Suponhamos que 10 anos após 
a morte de João, Maria passou a viver em união estável com Pedro. Ela perderá o direito real de 
habitação sobre o imóvel?

• Se a morte do autor da herança ocorreu na vigência do CC/1916: SIM.

A constituição de união estável superveniente à abertura da sucessão, ocorrida na vigência do 
Código Civil de 1916, afasta o estado de viuvez previsto como condição resolutiva do direito real de 
habitação do cônjuge supérstite.

• Se a morte do autor da herança ocorreu na vigência do CC/2002: NÃO (posição majoritária da 
doutrina).

O Código Civil de 1916 previa que o direito real de habitação seria extinto caso o cônjuge sobrevi-
vente deixasse de ser viúvo, ou seja, caso se casasse ou iniciasse uma união estável (art. 1.611, § 2º). 
Como o CC-2002 não repetiu essa regra, entende-se que houve um silêncio eloquente e que não mais 
existe causa de extinção do direito real de habitação em caso de novo casamento ou união estável.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.617.636-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/08/2019 (Info 655).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Bem furtado pode ser objeto de usu-
capião, desde que tenha cessado a 
clandestinidade

É possível a usucapião de bem móvel prove-
niente de crime após cessada a clandestinida-
de ou a violência.

Nos termos do art. 1.261 do CC/2002, aquele 
que exercer a posse de bem móvel, interrupta 
e incontestadamente, por 5 anos, adquire a 
propriedade originária do bem, fazendo sanar 
todo e qualquer vício anterior.

A apreensão física da coisa por meio de 
clandestinidade (furto) ou violência (roubo) so 
mente induz a posse após cessado o vício (art. 
1.208 do CC/2002), de maneira que o exercício 
ostensivo do bem é suficiente para caracteri-
zar a posse mesmo que o objeto tenha sido 
proveniente de crime.

Caso concreto: indivíduo adquiriu caminhão por 
meio de financiamento bancário, com emissão 
de registro perante o órgão público competen-
te, ao longo de mais de 20 anos. Depois se des-
cobriu que o veículo havia sido furtado antes 
da aquisição. Pode-se reconhecer que houve a 
aquisição por usucapião, sendo irrelevante se 
analisar se houve a inércia do anterior pro-
prietário (vítima do furto) ou se o usucapiente 
conhecia a ação criminosa anterior à sua posse.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.637.370-RJ, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/09/2019 
(Info 656).

 �A prova documental é o único meio 
apto a demonstrar a existência da 
sociedade de fato entre os sócios

A prova escrita constitui requisito indispensá-
vel para a configuração da sociedade de fato 
perante os sócios entre si.

Caso concreto: Daniel e Alessandra casaram-
-se sob o regime da separação convencio-
nal de bens. Durante o casamento, Daniel 
montou um restaurante. Apesar de não ser 
sócia, Alessandra trabalhava no restaurante, 
auxiliando o marido. Quando se divorciaram, 
Alessandra ajuizou ação pedindo para ser 
reconhecida a existência de sociedade de fato 
(sociedade em comum) no restaurante, ou 
seja, que ela fosse tida como sócia de Daniel. 
O pedido foi negado em razão da ausência 
de qualquer prova escrita dessa sociedade de 
fato. Além disso, também se considerou que 
não havia affectio societatis entre as partes e 
que não restou demonstrado que a mulher 
praticasse atos de gestão ou que tivesse assu-
mido os riscos do negócio juntamente com o 
ex-marido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.706.812-DF, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
03/09/2019 (Info 656).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Determinada pessoa ajuizou ação de 
investigação de paternidade contra 
o suposto pai e esta foi julgada im-
procedente; transitou em julgado; o 
suposto pai morreu; eventual ação 
rescisória contra esta sentença deve 
ser proposta contra os herdeiros (e 
não contra o espólio)

A ação rescisória de sentença proferida em 
ação de investigação de paternidade cujo 
genitor é pré-morto deve ser ajuizada em face 
dos herdeiros, e não do espólio.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.667.576-PR, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 10/09/2019 (Info 656).

 � É de 5 anos o prazo para cobrar dívida 
de empresa com o plano de saúde 
materializada em boleto bancário

É quinquenal o prazo prescricional aplicável 
à pretensão de cobrança, materializada em 
boleto bancário, ajuizada por operadora do 
plano de saúde contra empresa que contra-
tou o serviço de assistência médico-hospitalar 
para seus empregados.

Fundamento: art. 206, § 5º, I, do CC.

Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos: I - a 
pretensão de cobrança de dívidas líquidas cons-
tantes de instrumento público ou particular;

STJ. 3ª Turma. REsp 1.763.160-SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
17/09/2019 (Info 657).

DIREITO CIVIL

 �O crédito oriundo de contrato de em-
preitada para a construção, ainda 
que parcial, de imóvel residencial, 
encontra-se nas exceções legais à im-
penhorabilidade do bem de família

O crédito oriundo de contrato de empreita-
da para a construção, ainda que parcial, de 
imóvel residencial, encontra-se nas exceções 
legais à impenhorabilidade do bem de família.

Ex: João comprou uma casa antiga para 
reformar e passar a morar ali com a família. 
Ele contratou a empresa FB Engenharia para 
fazer a reforma. A empresa terminou o servi-
ço e João passou a residir no local. Ocorre que 
ele não pagou as últimas parcelas do contrato 
com a empresa e ficou devendo R$ 40 mil, 
materializado em notas promissórias. O imó-
vel onde João reside poderá ser penhorado 
para pagar a dívida, sendo essa uma exceção 
à impenhorabilidade do bem de família. Fun-
damento: art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90.

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em 
qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária, trabalhista ou de outra natu-
reza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do 
crédito decorrente do financiamento destina-
do à construção ou à aquisição do imóvel, no 
limite dos créditos e acréscimos constituídos 
em função do respectivo contrato;

STJ. 4ª Turma. REsp 1.221.372-RS, Rel. Min. 
Marco Buzzi, julgado em 15/10/2019 (Info 658).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CIVIL

 �A prática de sham litigation (litigância simulada) configura ato ilícito de abuso 
do direito de ação, podendo gerar indenização por danos morais e materiais

O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas 
com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o deno-
minado assédio processual.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 10/10/2019 (Info 658).

Trata-se daquilo que, nos Estados Unidos, ficou conhecido como “sham litigation” (litigância simula-
da), ou seja, a “ação ou conjunto de ações promovidas junto ao Poder Judiciário, que não possuem 
embasamento sólido, fundamentado e potencialidade de sucesso, com o objetivo central e disfar-
çado de prejudicar algum concorrente direto do impetrante, causando-lhe danos e dificuldades de 
ordem financeira, estrutural e reputacional.” (CORRÊA, Rogério. Você sabe o que é Sham Litigation? 
Disponível em: https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=13665&n=voc%C3%AA-sabe-o-que-%-
C3%A9-sham-litigation?)

 �Ação possessória entre particulares e possibilidade de oposição do ente público

Súmula 637-STJ: O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na 
ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o 
caso, o domínio.

STJ. Corte Especial. Aprovada em 07/11/2019.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CIVIL

 �A inércia do locador em exigir o reajuste dos aluguéis por longo período de tempo 
suprime o direito à cobrança de valores pretéritos, mas não impede a atualização 
dos aluguéis a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário

A inércia do locador em exigir o reajuste dos aluguéis por longo período de tempo suprime o direito 
à cobrança de valores pretéritos, mas não impede a atualização dos aluguéis a partir da notificação 
extrajudicial encaminhada ao locatário.

Exemplo: a Alamos Ltda. alugou um imóvel para a Havana Ltda. O valor do aluguel era de R$ 
10.000,00 e o contrato tinha prazo de duração de 20 anos. No pacto havia uma cláusula prevendo 
reajuste automático no percentual de 5% a cada ano. Durante 5 anos, a Havana (locatária) pagou, 
todos os meses, o valor de R$ 10.000,00, sem qualquer oposição da Alamos (locadora). Em outras 
palavras, a locadora nunca exigiu o cumprimento dessa cláusula contratual de reajuste. No dia 
02/02/2019, a Alamos enviou uma notificação extrajudicial para a Havana dizendo que a locatária 
estava descumprindo o contrato porque estava pagando um valor de aluguel menor do que deve-
ria. A locadora afirmou que a locatária deveria ter aumentado o valor do aluguel a cada ano e que, 
portanto, ela estaria inadimplente. 

Na notificação, a locadora exigiu que a locatária: 1) pagasse os próximos meses já com o valor reajus-
tado; e 2) pagasse também a diferença dos meses anteriores à notificação. Em outros termos, a Ala-
mos falou que as parcelas anteriores foram pagas a menor e exigiu a diferença de todos esses meses. 
Os pedidos da locadora devem ser acolhidos, segundo o STJ? O pedido 1, sim. O pedido 2, não.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.803.278-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/10/2019 (Info 659).

 �A separação de fato por tempo razoável mitiga a regra do art. 197, I, do Código Civil

O art. 197, I, do Código Civil prevê que “não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância da 
sociedade conjugal”.

Se os cônjuges estão separados há muitos anos, não se deve aplicar a regra do art. 197, I, do CC. 

Mesmo não estando prevista no rol do art. 1.571 do CC, a separação de fato muito prolongada, ou 
por tempo razoável, também pode ser considerada como causa de dissolução da sociedade conju-
gal e, em assim sendo, tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional da pretensão de 
partilha de bens de ex-cônjuges.

Caso concreto: a pretensão de partilha de bem comum após mais de 30 anos da separação de fato 
e da partilha amigável dos bens comuns do ex-casal está fulminada pela prescrição.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.660.947-TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/11/2019 (Info 660).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CIVIL

 � Provedor deve fornecer porta lógica para identificar usuário acusado de ativi-
dade irregular na internet

É obrigatória, por parte dos provedores de conexão e de aplicação, a guarda e apresentação dos 
dados relacionados à porta lógica de origem associadas aos endereços IPs.

Com a porta lógica de origem é possível identificar o usuário, mesmo que ele esteja compartilhan-
do um mesmo número de IP na internet com outras pessoas. Trata-se, portanto, de dado essencial 
para o correto funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela. Em razão disso, sua 
guarda é fundamental para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem protegidos em 
lides judiciais ou em investigações criminais.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.777.769-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

 �A procuração que estabelece poderes para alienar “quaisquer imóveis localiza-
dos em todo o território nacional” não atende aos requisitos do art. 661, § 1º, do 
CC/2002, que exige poderes especiais e expressos para tal desiderato

Em regra, o mandato só confere poderes que o mandatário administre os bens do mandante:

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

Para que o mandatário possa dispor, alienar ou gravar o patrimônio do mandante, exige-se a con-
fecção de instrumento de procuração com poderes expressos e especiais. É o que prevê o § 1º do 
art. 661: “Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da 
administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.”

A outorga de poderes de alienação de “quaisquer imóveis em todo o território  nacional” não supre 
o requisito de especialidade exigido pelo art. 661, § 1º do CC, que exige referência e determinação 
dos bens concretamente mencionados na procuração.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.814.643-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2019 (Info 660).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O prazo para o fiador exonerar-se 
da fiança inicia-se do efetivo conhe-
cimento da sub-locação, ainda que a 
ciência não ocorra pela comunica-
ção do locatário sub-rogado

O art. 12 da Lei nº 8.245/91 prevê que “em 
casos de separação de fato, separação judi-
cial, divórcio ou dissolução da união estável, 
a locação residencial prosseguirá automati-
camente com o cônjuge ou companheiro que 
permanecer no imóvel.”

O § 1º do art. 12 afirma que o locatário origi-
nal (sub-rogado) deverá notificar o fiador, in-
formando sobre essa separação, a fim de que 
o fiador decida se deseja ou não continuar 
com este encargo. Segundo o § 2º do art. 12, 
o fiador, depois de ser notificado pelo sub-ro-
gado, poderá, no prazo máximo de 30 dias, 
informar ao locador que quer se exonerar das 
suas responsabilidades.

Suponhamos que o locatário original não in-
formou o fiador. O locador, contudo, assumiu 
esse papel e notificou o fiador, comunicando 
que houve a sub-rogação. Mesmo assim o 
prazo do fiador já começou a correr? O prazo 
de 30 dias para que o fiador peça a sua exo-
neração começou a ser contado a partir dessa 
notificação feita pelo locador?

SIM. O prazo para o fiador exonerar-se da 
fiança inicia-se do efetivo conhecimento da 
sub-locação, ainda que a ciência não ocorra 
pela comunicação do locatário sub-rogado. 

Apesar de o art. 12, § 2º, da Lei nº 8.245/91 afir-
mar que é o locatário original que deverá fazer 
a notificação do fiador, é possível a relativiza-
ção dessa formalidade por meio da aplicação 
do princípio da instrumentalidade das formas.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.510.503-ES, Rel. Min. Ri-
cardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

 �O proprietário de imóvel gerador de 
débitos condominiais pode ter o seu 
bem penhorado em ação de cobrança 
ajuizada em face de locatário, já em 
fase de cumprimento de sentença, da 
qual não figurou no polo passivo

O proprietário do imóvel gerador dos débitos 
condominiais pode ter o seu bem penhorado 
no bojo de ação de cobrança, já em fase de 
cumprimento de sentença, da qual não figu-
rou no polo passivo, uma vez que ajuizada, 
em verdade, em face da então locatária do 
imóvel.

Ex: o condomínio ajuizou ação de cobrança de 
cotas condominiais apenas contra o locatário; 
o pedido foi julgado procedente determinan-
do que o locatário pagasse os débitos condo-
miniais; iniciou-se a fase de cumprimento de 
sentença; o STJ afirmou que o juiz pode deter-
minar a penhora do imóvel mesmo o locador 
(proprietário) não tendo figurado no polo 
passivo da ação de cobrança.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.829.663-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

Vale ressaltar que existe decisão em sentido 
contrário envolvendo o promitente comprador: 

Em ação de cobrança de cotas condominiais 
proposta somente contra o promissário com-
prador, não é possível a penhora do imóvel 
que gerou a dívida - de propriedade do pro-
missário vendedor -, admitindo-se, no entan-
to, a constrição dos direitos aquisitivos decor-
rentes do compromisso de compra e venda.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.273.313-SP, Rel. Min. Ri-
cardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/11/2015 
(Info 573).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Membros do conselho fiscal de uma cooperativa não podem ser atingidos pela 
desconsideração da personalidade jurídica se não praticaram nenhum ato de 
administração

A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que com fundamento na Teoria Menor, não 
pode atingir o patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal sem que haja a mínima presen-
ça de indícios de que estes contribuíram, ao menos culposamente e com desvio de função, para a 
prática de atos de administração.

Caso concreto: consumidor comprou um imóvel de um cooperativa habitacional, mas este nunca foi 
entregue; o consumidor ajuizou ação de cobrança contra a cooperativa, tendo o pedido sido julgado 
procedente para devolver os valores pagos; durante o cumprimento de sentença, o juiz, com base na 
teoria menor, fez a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal dos 
membros do Conselho Fiscal da cooperativa; o STJ afirmou que eles não poderiam ter sido atingidos.

A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da 
desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do 
CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem jamais atuou como gestor da 
empresa.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.766.093-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 
julgado em 12/11/2019 (Info 661).

 � É desnecessária a autorização do titular da obra parodiada que não for verda-
deira reprodução da obra originária nem lhe implicar descrédito, ainda que a 
paródia tenha finalidade eleitoral

A paródia é uma das limitações do direito de autor, com previsão no art. 47 da Lei 9.610/98, que 
prevê serem livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra origi-
nária nem lhe implicarem descrédito. Respeitadas essas condições, é desnecessária a autorização 
do titular da obra parodiada.

A finalidade da paródia, se comercial, eleitoral, educativa, puramente  artística ou qualquer  outra, é 
indiferente para a caracterização de sua  licitude e liberdade assegurada pela Lei nº 9.610/98.

Caso concreto: durante sua campanha de reeleição para Deputado Federal em 2014, o humorista 
Tiririca fez uma paródia da música “O Portão”, de autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, na 
qual pedia votos. O STJ entendeu que não era devida indenização para o titular dos direitos autorais 
porque, em regra, não é necessária prévia autorização para a realização de paródias.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.810.440-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/11/2019 (Info 661).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Ainda que a intérprete tenha autorizado a gravação e produção de um fonograma, 
a reprodução e comercialização do material obtido, em CD, precisa de sua nova 
anuência, não se podendo dizer que estava abrangida pela primeira autorização

A fixação de uma interpretação em fonograma não é suficiente para absorver o direito prévio do 
intérprete, tampouco deriva em anuência para sua reprodução sucessiva ou em cessão definitiva de 
todos os direitos titularizados pelo intérprete e demais titulares de direitos de autor ou conexos.

Os direitos do artista intérprete estão elencados nos incisos do art. 90 da Lei nº 9.610/98, e a dispo-
sição de cada um deles não presume a cessão dos demais, devendo-se interpretar restritivamente 
os contratos de cessão de direitos autorais.

Caso concreto: Juliana, cantora, foi contratada pela “VAM Ltda” (empresa produtora de mídias) para 
gravar a canção “La vem Emília”. Ao ser contratada, Juliana foi informada de que a música seria uti-
lizada como tema da personagem Emília, no programa de TV “Sítio do Pica Pau Amarelo”. Posterior-
mente, esse fonograma foi incluído em um CD intitulado Sítio do Pica-Pau Amarelo produzido pela 
“VAM Ltda”.  Ocorre que Juliana não foi comunicada de que a música seria inserida no CD, além de a 
produtora não ter inserido o nome da intérprete nos créditos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.400.463-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/11/2019 (Info 661).

 � Se um cooperado pede para sair ou é expulso da cooperativa ele não terá direito 
de receber uma quota-parte do FATES, que é um fundo indivisível

Não se partilha a verba do Fundo de Reserva e Assistência Técnica Educacional e Social - FATES - 
com o associado excluído ou que se retira do quadro social da cooperativa.

O percentual obrigatoriamente pago ao FATES, no percentual mínimo de 5% das sobras líquidas apura-
das ao final do exercício social não é disponível e seu destino independe da vontade dos cooperados.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.562.184-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/11/2019 (Info 661).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Ainda que a iniciativa pelo descreden-
ciamento tenha partido da clínica mé-
dica, o plano de saúde tem o dever de 
comunicar esse fato aos consumido-
res e à ANS com 30 dias de antecedên-
cia e o dever de substituir a entidade 
conveniada por outra equivalente

A operadora de plano de saúde só poderá 
validamente alterar a lista de conveniados, ou 
seja, só poderá fazer o descredenciamento de 
estabelecimentos hospitalares, clínicas médi-
cas, laboratórios, médicos e outros serviços, se 
cumprir dois requisitos legais previstos no art. 
17 da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde):

a) deverá substituir a entidade conveniada 
que saiu por outra equivalente, de forma a 
manter a qualidade dos serviços contratados 
inicialmente; e 

b) deverá comunicar os consumidores e à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
com 30 dias de antecedência.

Esses dois deveres existem mesmo que a ini-
ciativa pelo descredenciamento tenha partido 
de clínica médica. 

STJ. 1ª Turma. REsp 1.561.445-SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
13/08/2019 (Info 654).

 � Termo inicial dos juros de mora inci-
dentes sobre a restituição das parcelas 
pagas em caso de resolução judicial do 
contrato por iniciativa do promitente 
comprador de forma diversa da cláu-
sula penal convencionada

Nos compromissos de compra e venda de 
unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 
13.786/2018, em que é pleiteada a resolução 
do contrato por iniciativa do promitente com-
prador de forma diversa da cláusula penal 
convencionada, os juros de mora incidem a 
partir do trânsito em julgado da decisão.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.740.911-DF, Rel. Min. 
Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gal-
lotti, julgado em 14/08/2019 (recurso repetiti-
vo – Tema 1002) (Info 654).

Obs: nos contratos celebrados a partir da Lei 
nº 13.786/2018 (28/12/2018), os juros de mora 
incidem a partir da citação válida, nos termos 
dos arts. 397 e 405 do Código Civil.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Paciente que fez o procedimento em hospital não credenciado deve ser ressar-
cido, pelo plano de saúde, em relação às despesas que teve, segundo a tabela de 
valores do plano, mesmo que não fosse um caso de urgência ou emergência

É cabível o reembolso de despesas efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabeleci-
mento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora ainda que a situação não se 
caracterize como caso de urgência ou emergência, limitado ao valor da tabela do plano de saúde 
contratado.

O art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 afirma que o reembolso de despesas médicas realizadas em hospital 
não credenciado ocorre em casos de urgência ou emergência. O STJ, contudo, confere uma interpre-
tação mais ampliativa desse dispositivo, afirmando que as hipóteses de urgência e emergência são 
apenas exemplos (e não requisitos) desse reembolso.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.760.955-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/06/2019 (Info 655).

 � Sujeita-se à decadência a restituição dos valores pagos a título de comissão de 
corretagem e de SATI, quando a causa de pedir é o inadimplemento contratual 
por parte da incorporadora, não se aplicando o entendimento fixado no tema 
repetitivo 938/STJ

No julgamento do REsp 1.551.956-SP (Tema 938), o STJ decidiu que é de 3 anos o prazo prescricional 
para que o adquirente pleiteie a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem 
ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI).

O prazo de 3 anos fixado pelo STJ no Tema 938 envolve demandas nas quais a causa de pedir é a 
abusividade da transferência desses valores para o consumidor. Em outras palavras, se o consumi-
dor alega que o pagamento da comissão de corretagem ou do SATI foi abusivo, o prazo prescricio-
nal é de 3 anos.

Esse prazo prescricional de 3 anos não se aplica, contudo, no caso em que o adquirente pleiteia a 
resolução do contrato em virtude do inadimplemento da incorporadora (que atrasou na entrega do 
imóvel) e, como consequência disso, pede também a devolução de todos os valores pagos, inclusive 
da comissão de corretagem e do SATI.

Se o adquirente ajuíza ação contra a incorporadora cuja causa de pedir é o inadimplemento do 
contrato e o pedido é a devolução dos valores pagos, temos aí o exercício de um direito potestativo, 
que não está sujeito a prescrição, mas sim decadência. 

Logo, não se aplica o Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de 
corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.737.992-RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2019 (Info 655).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A simples comercialização de ali-
mento industrializado contendo 
corpo estranho é suficiente para con-
figuração do dano moral ou é neces-
sária a sua ingestão?

Para ocorrer indenização por danos morais 
em função do encontro de corpo estranho em 
alimento industrializado, é necessária a sua 
ingestão?

• SIM. Só há danos morais se consumir o cor-
po estranho. Vale ressaltar que, para gerar 
danos morais, a ingestão pode ser apenas 
parcial. Posição da 4ª Turma do STJ.

STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 489.030/SP, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 
16/04/2015.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1299401/SP, 
Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/02/2019.

• NÃO. A simples comercialização de alimento 
industrializado contendo corpo estranho é 
suficiente para configuração do dano moral. 
Posição da 3ª Turma do STJ.

STJ. 3ª Turma. REsp 1828026/SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 10/09/2019 (Info 656).

 � Consumidor comprou um produto 
pela internet e que nunca foi entre-
gue; o banco não pode ser responsa-
bilizado solidariamente pelo simples 
fato de o pagamento ter sido feito 
mediante boleto bancário

Banco não é responsável por fraude em 
compra on-line paga via boleto quando não 
se verificar qualquer falha na prestação do 
serviço bancário.

Caso concreto: o consumidor comprou, pela 
internet, um produto de uma loja virtual. 
Ocorre que a loja não entregou a mercadoria. 
O consumidor pretendia a responsabilidade 
solidária do banco pelos danos sofridos em 
razão de o pagamento ter sido realizado por 
boleto bancário. O STJ não concordou.

O banco não pode ser considerado um for-
necedor da relação de consumo que causou 
prejuízos ao consumidor, pois não se verifica 
qualquer falha na prestação de seu serviço 
bancário apenas por ter emitido o boleto utili-
zado para pagamento.

Não pertencendo à cadeia de fornecimento 
em questão, não há como responsabilizar o 
banco pelos produtos não recebidos. Ade-
mais, também não se pode considerar esse 
suposto estelionato como uma falha no dever 
de segurança dos serviços bancários.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.786.157-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 03/09/2019 (Info 656).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Ex-empregado (demitido ou aposentado) pode ter direito de continuar no plano 
de saúde coletivo que era oferecido aos funcionários; contudo, se a empresa e a 
operadora rescindirem o contrato para todos, esse ex-empregado também não 
terá mais direito de continuar

Inviável a manutenção do ex-empregado como beneficiário do plano de saúde coletivo após a resci-
são contratual da pessoa jurídica estipulante com a operadora do plano.

Ex: João era funcionário da empresa que oferecia plano de saúde coletivo; foi demitido sem justa 
causa; ele tem direito de continuar no plano, cumpridas as exigências do art. 30 da Lei nº 9.656/98; 
ocorre que, se, posteriormente, a empresa cancelar o plano para seus funcionários, esse ex-empre-
gado também perderá o direito de continuar.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.736.898-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2019 (Info 656).

 � Contrato de promessa de compra e venda do PMCMV deve estabelecer prazo 
certo para a entrega do imóvel, não podendo ficar condicionado à concessão do 
financiamento ou à realização de outro negócio jurídico

Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, na aquisição de unidades 
autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o 
prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financia-
mento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 (recurso 
repetitivo – Tema 996) (Info 657).

 � Em caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel o prejuízo do 
comprador é presumido a ensejar o pagamento de indenização, na forma de 
aluguel mensal

Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, no caso de descumprimen-
to do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é 
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, 
na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na 
data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 (recurso 
repetitivo – Tema 996) (Info 657).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Se a construtora estiver em atraso 
na entrega do imóvel, o adquirente 
não precisará continuar pagando os 
juros de obra

Em contrato de promessa de compra e venda 
de imóvel na planta, no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários 
das faixas de renda 1,5, 2 e 3, é ilícito cobrar 
do adquirente juros de obra ou outro encargo 
equivalente, após o prazo ajustado no con-
trato para a entrega das chaves da unidade 
autônoma, incluído o período de tolerância.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.729.593-SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 
(recurso repetitivo – Tema 996) (Info 657).

 � Se a construtora estiver em atraso 
na entrega do imóvel, o índice de cor-
reção monetária que incidirá sobre o 
saldo devedor não será o INCC e sim 
o IPCA, salvo se este estiver mais alto 
que o INCC

Em contrato de promessa de compra e venda 
de imóvel na planta, no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários 
das faixas de renda 1,5, 2 e 3, o descumpri-
mento do prazo de entrega do imóvel, compu-
tado o período de tolerância, faz cessar a in-
cidência de correção monetária sobre o saldo 
devedor com base em indexador setorial, que 
reflete o custo da construção civil, o qual de-
verá ser substituído pelo IPCA, salvo quando 
este último for mais gravoso ao consumidor. 

STJ. 2ª Seção. REsp 1.729.593-SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 
(recurso repetitivo – Tema 996) (Info 657).

 � É indevida a intervenção estatal 
para fazer constar cláusula penal 
genérica contra o fornecedor de pro-
duto em contrato padrão de consumo

É indevida a intervenção estatal para fazer 
constar cláusula penal genérica contra o 
fornecedor de produto em contrato padrão 
de consumo, pois, além de violar os princípios 
da livre iniciativa e da autonomia da vontade, 
a própria legislação já prevê mecanismos de 
punição daquele que incorre em mora.

Caso concreto: o Ministério Público ajuizou 
ACP contra determinada empresa de comér-
cio varejista afirmando que o contrato de 
adesão que ela celebra com os consumidores 
seria abusivo por não conter uma cláusula pe-
nal prevendo multa para a empresa em caso 
de atraso na entrega dos produtos. Assim, na 
ação, o Parquet pediu que a empresa fosse 
condenada a incluir em seu contrato um pra-
zo para cumprimento de entrega do produto 
e a previsão de multa moratória de 2% sobre 
o valor da venda para a hipótese de atraso. O 
STJ não concordou com o pedido do MP.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.656.182-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 11/09/2019 (Info 658).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O laboratório responde objetivamen-
te pelos danos morais causados à 
genitora por falso resultado negati-
vo de exame de DNA, realizado para 
fins de averiguação de paternidade

À luz do art. 14, caput e § 1º, do CDC, o forne-
cedor responde de forma objetiva, ou seja, 
independentemente de culpa, pelos danos 
causados por defeito na prestação do servi-
ço, que se considera defeituoso quando não 
fornece a segurança que o consumidor dele 
pode esperar.

Em se tratando da realização de exames 
médicos laboratoriais, tem-se por legítima a 
expectativa do consumidor quanto à exatidão 
das conclusões lançadas nos laudos respecti-
vos, de modo que eventual erro de diagnós-
tico de patologia ou equívoco no atestado 
de determinada condição biológica implica 
defeito na prestação do serviço, a atrair a res-
ponsabilidade objetiva do laboratório.

O simples fato do resultado negativo do exa-
me de DNA agride, ainda, de maneira grave, 
a honra e reputação da mãe, ante os padrões 
culturais que, embora estereotipados, predo-
minam socialmente. Basta a ideia de que a 
mulher tenha tido envolvimento sexual com 
mais de um homem, ou de que não saiba 
quem é o pai do seu filho, para que seja ques-
tionada sua honestidade e moralidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.700.827-PR, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

 �A operadora do plano de saúde tem 
o dever de custear as despesas de 
acompanhante do paciente idoso no 
caso de internação hospitalar

A operadora do plano de saúde tem o dever de 
custear as despesas de acompanhante do pa-
ciente idoso no caso de internação hospitalar.

Fundamento: art. 16 do Estatuto do Idoso (Lei 
nº 10.741/2003) e art. 22 da Resolução Nor-
mativa nº 428/2017, da ANS.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.793.840-RJ, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
05/11/2019 (Info 660).

 � É nula a cláusula que limite o valor 
da indenização na hipótese de even-
tual furto, roubo ou extravio do bem 
empenhado

Súmula 638-STJ: É abusiva a cláusula contratual 
que restringe a responsabilidade de instituição 
financeira pelos danos decorrentes de roubo, 
furto ou extravio de bem entregue em garantia 
no âmbito de contrato de penhor civil.

STJ. 2ª Seção. Aprovada em 27/11/2018, DJe 
5/12/2018.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Configura dano moral in re ipsa a ausência de comunicação acerca da disponibili-
zação/comercialização de informações pessoais em bancos de dados do consumidor

Configura dano moral in re ipsa a ausência de comunicação acerca da disponibilização/comercializa-
ção de informações pessoais em bancos de dados do consumidor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.758.799-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/11/2019 (Info 660).

 �O promitente-comprador, em razão de atraso, pediu o desfazimento do con-
trato, a devolução dos valores e a condenação da construtora a pagar lucros 
cessantes; o termo final dos lucros cessantes é a data do trânsito em julgado da 
ação que pediu a resolução

No caso de resolução de contrato por atraso na entrega de imóvel além do prazo de tolerância, por 
culpa da incorporadora, o termo ad quem dos lucros cessantes é a data do trânsito em julgado.  

STJ. 3ª Turma. REsp 1.807.483-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 08/10/2019 (Info 661).

Observação 1:

Se o contrato contiver uma cláusula prevendo multa em caso de atraso na entrega do imóvel (cláu-
sula penal moratória), a construtora pagará apenas a multa, não podendo ser cumulada com lucros 
cessantes. Nesse sentido:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em 
regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.498.484-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019 (recurso 
repetitivo) (Info 651).

Observação 2:

Em 28/12/2018, entrou em vigor a Lei nº 13.786/2018, que dispõe sobre a resolução do contrato por 
inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária.

A Lei nº 13.786/2018 acrescentou o art. 43-A na Lei nº 4.591/64 para tratar sobre o inadimplemento 
(parcial ou absoluto) em contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de 
cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária ou de loteamento.

O entendimento acima exposto REsp 1.807.483-DF só se aplica para os contratos celebrados antes 
da vigência da Lei nº 13.786/2018.

As regras da Lei nº 13.786/2018 não podem ser aplicadas aos contratos anteriores à sua vigência.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Mesmo que exista autorização para 
que um nome civil seja registrado 
como marca, para que esse nome seja 
registrado como nova marca não 
abrangida pela primeira, será neces-
sária nova autorização do titular

Cada novo registro de signo distintivo como 
marca, ainda que de mesma titularidade, deve 
atender todos os requisitos de registrabilida-
de, inclusive quanto à autorização do titular 
do nome civil eventualmente utilizado.

Caso concreto: Hospital Albert Einstein, mes-
mo tendo autorização para utilizar o nome 
civil “Albert Einstein” no hospital, só pode 
registrar uma nova marca denominada “Uni-
dade Diagnóstica Einstein Jardins” se tiver 
nova autorização específica do detentor dos 
direitos autorais e de imagem do falecido 
físico alemão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.715.806-RJ, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/08/2019 
(Info 654).

 �Não é necessário que o contrato de 
compra e venda com reserva de 
domínio tenha sido registrado no 
cartório para que ele fique excluído 
da recuperação judicial, conforme 
previsto no § 3º do art. 49 da Lei nº 
11.101/2005

Os créditos concernentes a contrato de com-
pra e venda com reserva de domínio não 
estão sujeitos aos efeitos da recuperação 
judicial da compradora, independentemente 
de registro da avença em cartório.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.725.609-RS, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 20/08/2019 (Info 654).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O administrador de um Fundo encer-
rado possui legitimidade para ser 
réu em ação de reparação de danos 
proposta por credor do Fundo que 
alega que a liquidação não foi corre-
ta considerando que, antes de haver 
a partilha do saldo entre os cotistas, 
deveria lhe ter sido paga uma dívida

O administrador do fundo de investimento é 
parte legítima para figurar no polo passivo de 
demanda em que se pretende a reparação de 
supostos danos resultantes de inadequada 
liquidação.

DPC Fund era um Fundo de Investimento em 
Participações, sendo administrado pelo Banco 
X. Decidiu-se fazer o encerramento do fundo. 
No procedimento de liquidação, o administra-
dor calculou o ativo do fundo, fez o pagamen-
to do passivo e o saldo foi dividido entre os 
cotistas. A empresa THA era uma das credo-
ras do Fundo e afirmou que a liquidação não 
foi correta, considerando que o Fundo não 
cumpriu com algumas obrigações assumidas 
perante ela. Diante disso, a THA ajuizou ação 
de reparação de danos contra o Banco, ad-
ministrador do Fundo. Segundo a teoria da as-
serção, isto é, à luz das afirmações deduzidas 
na petição inicial, o administrador do Fundo 
possui legitimidade passiva para a demanda.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
17/09/2019 (Info 656).

 �O registro de uma expressão como 
marca, ainda que de alto renome, 
não afasta a possibilidade de utilizá-
-la no nome de um empreendimento 
imobiliário

O registro de uma expressão como marca, 
ainda que de alto renome, não impede que 
essa mesma expressão seja utilizada como 
nome de um edifício. Dar nome a um edifício 
não é uma atividade empresarial, mas sim um 
ato da vida civil.

A exclusividade conferida pelo direito marcá-
rio se limita às atividades empresariais, sem 
atingir os atos da vida civil.

Caso concreto: foi lançado um empreendi-
mento imobiliário denominado de “Natura 
Recreio”. Apesar de a Natura, marca de cos-
méticos, ser considerada uma marca de alto 
renome, ela não conseguiu impedir o uso 
dessa expressão no nome deste condomínio.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.804.960-SP, Rel. Min. Mou-
ra Ribeiro, julgado em 24/09/2019 (Info 657).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Os “privilégios do agricultor”, previstos no art. 10 da Lei nº 9.456/97, não se apli-
cam para o caso de processo de inserção do gene na semente da soja

As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei nº 9.456/97 - apli-
cáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos 
detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja 
presente no material reprodutivo de variedades vegetais.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.610.728-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/10/2019 (Tema IAC 4) (Info 658).

 � É possível a oposição de exceção pessoal ao portador de cheque prescrito

O cheque é um título de crédito. Logo, submete-se aos princípios da literalidade, da abstração, da 
autonomia das obrigações cambiais.

Uma das decorrências da autonomia é o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao ter-
ceiro de boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85):

Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador ex-
ceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o 
portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Assim, em regra, o emitente do cheque não pode invocar exceções pessoais contra o terceiro de 
boa-fé que recebeu o título. Ex: o emitente não pode deixar de pagar ao terceiro de boa-fé que 
recebeu o cheque por endosso alegando que o endossatário (destinatário original do cheque) não 
cumpriu sua obrigação contratual.

Essa regra, contudo, não se aplica no caso de cheque prescrito.

É possível a oposição de exceção pessoal ao portador de cheque prescrito. Isso porque se o cheque 
está prescrito, ele perde as suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência 
e a abstração. Assim, como o cheque prescrito perde a autonomia, não se aplica mais o conhecido 
princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé previsto no art. 25 da Lei 
do Cheque (Lei nº 7.357/85).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.669.968-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/10/2019 (Info 658).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Empresa 1 deu bens em garantia de um contrato celebrado com a Empresa 2; 
Empresa 1 está em processo de falência e a Empresa 2 está em recuperação ju-
dicial; compete ao juízo da falência decidir sobre esses bens do falido que foram 
dados em garantia

Compete ao Juízo falimentar decidir sobre os bens do falido dados em garantia em favor de socie-
dade empresária em recuperação judicial ainda que pendente decisão no juízo arbitral sobre even-
tual descumprimento de obrigações entre as partes.

STJ. 2ª Seção. CC 166.591-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 23/10/2019 (Info 659).

 �O prazo de vigência das patentes concedidas pelo sistema mailbox é de 20 anos 
contados da data do depósito

O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de 
pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela 
jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos 
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade 
Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando pro-
teção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput 
do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito). Assim, o legislador afastar a possibilidade de 
incidência do prazo excepcional do parágrafo único do art. 40 (10 anos a partir da concessão).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.840.910-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

 �A aposição de número incorreto da fatura na duplicata invalida o título de cré-
dito, retirando-lhe a exigibilidade executiva extrajudicial

O § 1º do art. 2º da Lei nº 5.474/68 prevê as informações que deverão constar em uma duplicata. Uma 
das informações que deve obrigatoriamente constar na duplicata é o número da fatura (inciso II).

Se na duplicata constou o número errado da fatura, isso invalida o título, tornando-o inexigível. Isso 
porque o número da fatura é requisito legal da duplicata.

Assim, em observância ao princípio da literalidade, a aposição de número incorreto da fatura na 
duplicata invalida o título de crédito, retirando-lhe a exigibilidade executiva extrajudicial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.601.552-PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/11/2019 (Info 660).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É imprescindível a verificação da 
natureza onerosa ou gratuita do 
aval prestado, antes do pedido de 
recuperação judicial por sociedade 
empresária, para que se determine 
se a garantia se sujeita ou não ao 
processo de soerguimento

A empresa “J” tomou dinheiro emprestado 
junto a um banco e a empresa “E” foi avalista. 
Antes do vencimento, a empresa “E” entrou 
em recuperação judicial.

Esse crédito do banco deverá ser habilitado 
na recuperação judicial e poderá ser cobrado 
da empresa “E” (avalista)?

Depende. O art. 5º, I, da Lei nº 11.101/2005 
preconiza:

Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recu-
peração judicial ou na falência:

I – as obrigações a título gratuito;

Esse art. 5º, I, tem como objetivo impedir que 
o devedor, já com dificuldades para adimplir 
dívidas decorrentes de obrigações de na-
tureza onerosa, seja também compelido a 
satisfazer aquelas pelas quais não recebera 
qualquer contrapartida, circunstância que 
implicaria quebra de isonomia e prejuízo a 
quem se tornou credor e cumpriu, a contento, 
a contraprestação respectiva. 

Assim, será necessário verificar se esse aval 
prestado pela empresa teve natureza onerosa 
ou gratuita, para que se determine se a garan-
tia se sujeita ou não ao processo de recupera-
ção judicial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.829.790-RS, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 19/11/2019 (Info 661).

 �Os encargos derivados de adianta-
mento de contratos de câmbio se sub-
metem aos efeitos da recuperação 
judicial da devedora

Adiantamento sobre contrato de câmbio 
(ACC) é um serviço por meio do qual o banco 
faz a antecipação de recursos para o exporta-
dor, em moeda nacional (Reais), enquanto ele 
não recebe o dinheiro da exportação.

Os encargos derivados de adiantamento de 
contratos de câmbio se submetem aos efeitos 
da recuperação judicial da devedora.

O exportador que celebrou um ACC terá que, 
depois de um tempo que for combinado, de-
volver ao banco os recursos que a ele foram 
adiantados. Ocorre que, além da quantia prin-
cipal adiantada, o exportador também terá 
que pagar outros valores acessórios, como 
juros, multa, taxas etc.

• Os valores relacionados com adiantamento 
a contrato de câmbio não se sujeitam aos 
efeitos da falência, por força do § 4º do art. 
49 da Lei nº 11.101/2005. São considerados 
créditos extraconcursais.

• Por outro lado, os ENCARGOS derivados 
de adiantamento de contratos de câmbio: 
submetem-se aos efeitos da recuperação 
judicial da empresa devedora. Isso significa 
que o banco, para receber os encargos, terá 
que sujeitar esse crédito às regras de paga-
mento da recuperação judicial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.810.447-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 661).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não se pode dizer que o CNJ tenha surpreendido os candidatos ao retirar deter-
minada pontuação dos títulos do concurso se, antes dessa fase, o Conselho já 
tenha manifestado esse mesmo entendimento

O CNJ, em procedimento de controle administrativo, determinou à comissão de concurso públi-
co para serventias notariais e registrais que afastasse a possibilidade de o título pelo exercício do 
magistério superior ser computado duas vezes caso o candidato tenha sido admitido com concurso 
público e sem concurso público (dois vínculos), devendo ser considerado apenas um dos títulos.

Um dos candidatos prejudicados impetrou mandado de segurança, afirmando que o CNJ teria dado 
nova interpretação a normas relativas ao concurso público, sendo inviável sua aplicação retroativa.

O STF não concordou. Ao contrário do que alegado pelo impetrante, não há comprovação de que o 
CNJ tenha efetivamente surpreendido os candidatos com qualquer mudança de entendimento. 

Os documentos juntados aos autos demonstram que, antes da fase de títulos, houve pronuncia-
mento do Plenário do CNJ afirmando a impossibilidade de acumulação de títulos de exercício de 
magistério decorrentes de vínculos diversos. No procedimento de controle administrativo essa 
interpretação foi apenas reiterada.

Dessa maneira, concluiu não haver ilegalidade praticada pelo CNJ.

• STF. 1ª Turma. MS 35992/RS e MS 36218/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexan-
dre de Moraes, julgados em 12/11/2019 (Info 959).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A diferença etária mínima de 16 
anos entre adotante e adotado, pre-
vista no art. 42, § 3º do ECA, não é 
absoluta e pode ser flexibilizada à 
luz do princípio da socioafetividade

Segundo o § 3º do art. 42, do ECA, o adotante 
há de ser, pelo menos, 16 anos mais velho do 
que o adotando. Ex.: se o adotando tiver 4 anos, 
o adotante deverá ter, no mínimo, 20 anos.

Assim, a diferença etária mínima de 16 anos 
entre adotante e adotado é requisito legal 
para a adoção. Vale ressaltar, no entanto, que 
esse parâmetro legal pode ser flexibilizado à 
luz do princípio da socioafetividade.

A adoção é sempre regida pela premissa do 
amor e da imitação da realidade biológica, 
sendo o limite de idade uma forma de evitar 
confusão de papéis ou a imaturidade emocio-
nal indispensável para a criação e educação 
de um ser humano e o cumprimento dos 
deveres inerentes ao poder familiar.

Dessa forma, incumbe ao magistrado estudar 
as particularidades de cada caso concreto 
a fim de apreciar se a idade entre as partes 
realiza a proteção do adotando, sendo o limi-
te mínimo legal um norte a ser seguido, mas 
que permite interpretações à luz do princípio 
da socioafetividade, nem sempre atrelado às 
diferenças de idade entre os interessados no 
processo de adoção.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.785.754-RS, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
08/10/2019 (Info 658).

 �A existência de vínculo familiar ou 
de parentesco não constitui requisito 
para a legitimidade ativa do interes-
sado na requisição da medida de per-
da ou suspensão do poder familiar

A existência de vínculo familiar ou de paren-
tesco não constitui requisito para a legitimida-
de ativa do interessado na requisição da medi-
da de perda ou suspensão do poder familiar.

O art. 155 do ECA prevê o seguinte:

Art. 155. O procedimento para a perda ou a 
suspensão do poder familiar terá início por 
provocação do Ministério Público ou de quem 
tenha legítimo interesse.

O legislador ordinário não definiu o que seria 
esse “‘legítimo interesse” nem fixou requisitos 
rígidos para a legitimação ativa desta ação. 
Trata-se, portanto, de conceito jurídico inde-
terminado, preceito de lei comumente chama-
do de “aberto”. 

Não se trata de uma omissão do legislador, 
mas sim de uma consciente opção legislati-
va. O objetivo do legislador foi o de permitir 
que o intérprete analise, no caso concreto, o 
princípio do melhor interesse da criança e sua 
proteção integral.

Em virtude disso, o legítimo interesse para o pe-
dido de perda ou suspensão do poder familiar, 
referido pelo art. 155 do ECA, deve ser analisa-
do com prudência, a partir do caso concreto.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.203.968-MG, Rel. Min. 
Marco Buzzi, julgado em 10/10/2019 (Info 659).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Mãe biológica pode se opor à ação de guarda de sua filha mesmo que já tenha 
perdido o poder familiar em ação proposta pelo MP com esse objetivo

A mãe biológica detém legitimidade para recorrer da sentença que julgou procedente o pedido de 
guarda formulado por casal que exercia a guarda provisória da criança, mesmo se já destituída do 
poder familiar em outra ação proposta pelo Ministério Público e já transitada em julgado.

O fato de a mãe biológica ter sido destituída, em outra ação, do poder familiar em relação a seu filho, 
não significa, necessariamente, que ela tenha perdido a legitimidade recursal na ação de guarda.

Para a mãe biológica, devido aos laços naturais, persiste o interesse fático e jurídico sobre a criação 
e destinação da criança, mesmo após destituída do poder familiar. 

Assim, enquanto não cessado o vínculo de parentesco com o filho, através da adoção, que extingue 
definitivamente o poder familiar dos pais biológicos, é possível a ação de restituição do poder fami-
liar, a ser proposta pelo legítimo interessado, no caso, os pais destituídos do poder familiar.  

STJ. 4ª Turma. REsp 1.845.146-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/11/2019 (Info 661).

 �Não é cabível ação rescisória contra decisão do Presidente do Tribunal proferi-
da em suspensão de liminar

Não é cabível ação rescisória contra decisão do Presidente do STJ proferida em Suspensão de Limi-
nar e de Sentença, mesmo que transitada em julgado.

STJ. Corte Especial. AR 5.857-MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/08/2019 (Info 654).

ECA
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Cabe agravo de instrumento contra a 
decisão interlocutória que acolhe ou 
afasta a arguição de impossibilidade 
jurídica do pedido (mérito do proces-
so – art. 1.015, II, do CPC/2015)

Cabe agravo de instrumento contra a decisão 
interlocutória que acolhe ou afasta a arguição 
de impossibilidade jurídica do pedido.

Com o CPC/2015, a possibilidade jurídica do 
pedido deixou de ser uma condição da ação 
e passou ser classificada como “questão de 
mérito”. Logo, se uma decisão interlocutória 
acolhe ou rejeita a arguição de impossibilida-
de jurídica do pedido, trata-se de decisão que 
versa sobre o mérito do processo, sendo cabí-
vel a interposição de agravo de instrumento, 
com fulcro no art. 1.015, II, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra 
as decisões interlocutórias que versarem sobre:

II - mérito do processo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.757.123-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 13/08/2019 (Info 654).

 �Não deve ser conhecido o recurso 
especial tirado de agravo de instru-
mento quando sobrevém sentença de 
extinção do processo sem resolução de 
mérito que não foi objeto de apelação

Não deve ser conhecido o recurso especial 
tirado de agravo de instrumento quando 
sobrevém sentença de extinção do processo 
sem resolução de mérito que não foi objeto 
de apelação.

Ex: juiz determinou que os autores fizessem a 
emenda da petição inicial, sob pena de in-
deferimento; os autores não concordaram e 
interpuseram agravo de instrumento, que não 
foi conhecido pelo TJ; contra esta decisão, foi 
manejado recurso especial; antes que o re-
curso especial fosse julgado, o juiz extinguiu o 
processo sem resolução do mérito indeferindo 
a petição inicial pelo fato de não ter sido cum-
prida a diligência (emenda da petição inicial); 
neste caso, os autores deveriam ter interposto 
apelação contra a sentença; como não inter-
puseram, o recurso especial tirado do agravo 
de instrumento – e que ainda estava pendente 
de julgamento – não será conhecido porque 
houve a formação de coisa julgada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.750.079-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 13/08/2019 (Info 654).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Na execução fiscal não cabe a retenção de passaporte ou a suspensão da CNH 
como forma de compelir o executado a pagar o débito

Em execução fiscal não cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, tais como a suspensão de passa-
porte e da licença para dirigir.

STJ. 1ª Turma. HC 453.870-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019 (Info 654).

O entendimento acima é diferente no caso da execução “comum”. O STJ possui julgados dizendo que, 
na execução “comum”, é possível a adoção de meios executivos atípicos desde que, verificando-se a 
existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adota-
das de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especifici-
dades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da propor-
cionalidade (STJ. 3ª Turma. REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019).

 �Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que, na segun-
da fase da ação de prestação de contas, defere prova pericial

A decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a produção de 
prova pericial contábil, nomeia perito e concede prazo para apresentação de documentos, formulação 
de quesitos e nomeação de assistentes, não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.821.793-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2019 (Info 654).

 �Ministério Público possui legitimidade para propor ACP em defesa de direitos 
sociais relacionados com o FGTS

O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos 
sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

STF. Plenário. RE 643978/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/10/2019 (repercussão 
geral – Tema 850) (Info 955).

Em provas, tenha cuidado com a redação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85: 

Art. 1º (...) Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envol-
vam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou 
outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determina-
dos. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35/2001)

Se for cobrada a mera transcrição literal deste dispositivo em uma prova objetiva, provavelmente, 
esta será a alternativa correta.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete à justiça comum estadual 
julgar ação de obrigação de fazer 
cumulada com reparação de danos 
materiais e morais ajuizada por 
motorista de aplicativo pretendendo 
a reativação de sua conta Uber para 
que possa voltar a usar o aplicativo e 
realizar seus serviços

Compete à justiça comum estadual julgar ação 
de obrigação de fazer cumulada com repara-
ção de danos materiais e morais ajuizada por 
motorista de aplicativo pretendendo a reativa-
ção de sua conta Uber para que possa voltar a 
usar o aplicativo e realizar seus serviços.

As ferramentas tecnológicas disponíveis atual-
mente permitiram criar uma nova modalidade 
de interação econômica, fazendo surgir a eco-
nomia compartilhada (sharing economy), em 
que a prestação de serviços por detentores de 
veículos particulares é intermediada por apli-
cativos geridos por empresas de tecnologia. 
Nesse processo, os motoristas, executores 
da atividade, atuam como empreendedores 
individuais, sem vínculo de emprego com a 
empresa proprietária da plataforma.

STJ. 2ª Seção. CC 164.544-MG, Rel. Min. Moura 
Ribeiro, julgado em 28/08/2019 (Info 655).

 �A decisão interlocutória que majora 
a multa fixada para a hipótese de 
descumprimento de decisão ante-
cipatória de tutela anteriormente 
proferida é recorrível por agravo de 
instrumento

A decisão interlocutória que majora a multa 
que havia sido fixada inicialmente consiste em 
uma tutela provisória sendo, portanto, recor-
rível por agravo de instrumento com base no 
art. 1.015, I, do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento con-
tra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre:

I - tutelas provisórias;

Se é concedida uma tutela provisória e, poste-
riormente, é proferida uma segunda decisão 
interlocutória modificando essa tutela provi-
sória, pode-se considerar que esse segundo 
pronunciamento jurisdicional se enquadra no 
conceito de decisão interlocutória que verse 
sobre tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.827.553-RJ, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 27/08/2019 (Info 655).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A quota-parte do coproprietário ou 
cônjuge alheio à execução recairá 
sobre o produto da avaliação do bem 
indivisível

Imagine que um determinado imóvel indivisí-
vel pertença a duas pessoas. Uma delas está 
sendo executada e a outra não tem nenhuma 
relação com essa dívida cobrada.

Esse bem é penhorado. Esse imóvel poderá 
ser alienado, no entanto, depois de vendido 
deverá ser entregue ao coproprietário não 
responsável o valor de sua quota-parte. É o 
que prevê o caput do art. 843 do CPC/2015: 

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem 
indivisível, o equivalente à quota-parte do co-
proprietário ou do cônjuge alheio à execução 
recairá sobre o produto da alienação do bem.

Vale ressaltar, no entanto, que o bem indivi-
sível somente poderá ser alienado se o valor 
de alienação for suficiente para assegurar ao 
coproprietário não responsável 50% do valor 
de avaliação do bem:

Art. 843 (...) § 2º Não será levada a efeito ex-
propriação por preço inferior ao da avaliação 
na qual o valor auferido seja incapaz de ga-
rantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio 
à execução, o correspondente à sua quota-
-parte calculado sobre o valor da avaliação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.728.086-MS, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/08/2019 
(Info 655).

 � Compete à 1ª Seção do STJ (que apre-
cia matérias de direito público) julgar 
recurso no qual se discute a contrata-
ção ou não de aprovado em processo 
seletivo realizado por entidade do 
Sistema S (no caso, o SEBRAE)

Compete à Primeira Seção do Superior Tribu-
nal de Justiça processar e julgar feitos relati-
vos à contratação de candidatos inscritos em 
processo seletivo público para preenchimento 
de cargos em entidades do Sistema S.

O dirigente de entidade do Sistema S, como o 
Sebrae, ao praticar atos em certame público 
para ingresso de empregados, está a desem-
penhar ato típico de direito público, vinculan-
do-se ao regime jurídico administrativo.

STJ. Corte Especial. CC 157.870-DF, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 21/08/2019 
(Info 656).

 � Juiz que não declara, de ofício, pres-
crição na ação de cobrança não viola 
literal disposição de lei para fins de 
ação rescisória, com base no art. 485, 
V, CPC/1973

O fato de o magistrado não reconhecer, de 
ofício, a prescrição não redunda na ofensa à 
literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, 
a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 
485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.812-PR, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/09/2019 
(Info 656).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �A parte pede que o juiz suspenda o processo alegando prejudicialidade externa 
(art. 313, V, “a”, CPC/2015); magistrado indefere; esse pronunciamento não pode 
ser equiparado a uma decisão sobre tutela provisória; logo, não cabe agravo de 
instrumento contra ele com base no inciso I do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudi-
cial externa não equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, não é recorrível 
por agravo de instrumento.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.759.015-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2019 (Info 656).

 �A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva 
constitui vício sanável

Os embargos à execução deverão ser propostos nos próprios autos da execução ou em autos apar-
tados? Em autos apartados. É o que diz expressamente o § 1º do art. 914 do CPC/2015:

Art. 914 (...) § 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em aparta-
do e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênti-
cas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

Se o embargante (executado) apresenta, de forma incorreta, os embargos à execução nos próprios 
autos da execução, o juiz não deverá rejeitar liminarmente esses embargos.

O magistrado deverá conceder prazo para que a parte faça o desentranhamento dos embargos e 
promova a sua distribuição em autos apartados, por dependência. Isso porque a propositura dos 
embargos à execução nos próprios autos da execução configura vício sanável, que pode ser, portan-
to, corrigido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.807.228-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/09/2019 (Info 656).

 �O arrematante do bem é o responsável pelo pagamento da comissão do leiloeiro, 
não podendo essa obrigação ser imputada àquele que ofertou a segunda melhor 
proposta, porque o vencedor desistiu da arrematação

O arrematante do bem é o responsável pelo pagamento da comissão do leiloeiro, não podendo 
essa obrigação ser imputada àquele que ofertou a segunda melhor proposta, porque o vencedor 
desistiu da arrematação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.826.273-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/09/2019 (Info 656).
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 �Admite-se a intervenção da DPU no 
feito como custos vulnerabilis nas 
hipóteses em que há formação de 
precedentes em favor dos vulnerá-
veis e dos direitos humanos

Custos vulnerabilis significa “guardiã dos vul-
neráveis” (“fiscal dos vulneráveis”).

Enquanto o Ministério Público atua como cus-
tos legis (fiscal ou guardião da ordem jurídica), 
a Defensoria Pública possui a função de custos 
vulnerabilis.

Assim, segundo a tese da Instituição, em todo 
e qualquer processo onde se discuta interes-
ses dos vulneráveis seria possível a interven-
ção da Defensoria Pública, independente-
mente de haver ou não advogado particular 
constituído. 

Quando a Defensoria Pública atua como cus-
tos vulnerabilis, a sua participação processual 
ocorre não como representante da parte em 
juízo, mas sim como protetor dos interesses 
dos necessitados em geral.

O STJ afirmou que deve ser admitida a inter-
venção da Defensoria Pública da União no 
feito como custos vulnerabilis nas hipóteses 
em que há formação de precedentes em favor 
dos vulneráveis e dos direitos humanos.

STJ. 2ª Seção. EDcl no REsp 1.712.163-SP, Rel. 
Min. Moura Ribeiro, julgado em 25/09/2019 
(Info 657).

 �Não cabe a instauração de IRDR se, 
quando a parte requereu o incidente, 
o Tribunal já havia julgado o mérito 
do recurso e estava pendente agora 
apenas os embargos de declaração 
contra a decisão

Não caberá a instauração de IRDR se já encer-
rado o julgamento de mérito do recurso ou 
da ação originária, mesmo que pendente de 
julgamento embargos de declaração.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.470.017-SP, Rel. Min. 
Francisco Falcão, julgado em 15/10/2019 (Info 
658).
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 �A contestação tem força de impedir 
a estabilização da tutela antecipada 
antecedente (art. 303 do CPC) ou so-
mente a interposição de recurso, con-
forme prevê a redação do art. 304?

A contestação tem força de impedir a estabi-
lização da tutela antecipada antecedente (art. 
303 do CPC)?

1ª corrente: NÃO. Apenas a interposição de 
agravo de instrumento contra a decisão ante-
cipatória dos efeitos da tutela requerida em 
caráter antecedente é que se revela capaz de 
impedir a estabilização, nos termos do dispos-
to no art. 304 do Código de Processo Civil.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.797.365-RS, Rel. Min. 
Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Regina Helena 
Costa, julgado em 03/10/2019 (Info 658).

2ª corrente: SIM. A tutela antecipada antece-
dente (art. 303 do CPC) somente se torna es-
tável se não houver nenhum tipo de impugna-
ção formulada pela parte contrária, de forma 
que a mera contestação tem força de impedir 
a estabilização. Apesar de o caput do art. 304 
do CPC/2015 falar em “recurso”, a leitura que 
deve ser feita do dispositivo legal, tomando 
como base uma interpretação sistemática e 
teleológica do instituto, é que a estabilização 
somente ocorrerá se não houver qualquer tipo 
de impugnação pela parte contrária. O caput 
do art. 304 do CPC disse menos do que pre-
tendia dizer, razão pela qual a interpretação 
extensiva mostra-se mais adequada ao institu-
to, notadamente em virtude da finalidade bus-
cada com a estabilização da tutela antecipada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.760.966-SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/12/2018 
(Info 639).

 � É dispensável a remessa necessária 
nas sentenças ilíquidas proferidas 
em desfavor do INSS, cujo valor men-
surável da condenação ou do provei-
to econômico seja inferior a mil 1.000 
salários mínimos

Após a entrada em vigor do Código de Pro-
cesso Civil de 2015, é dispensável a remessa 
necessária nas sentenças ilíquidas proferidas 
em desfavor do INSS, cujo valor mensurável 
da condenação ou do proveito econômico 
seja inferior a mil salários mínimos.

A Súmula 490-STJ não se aplica às sentenças 
ilíquidas nos processos de natureza previden-
ciária a partir dos novos parâmetros definidos 
no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.735.097-RS, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 08/10/2019 (Info 
658).

As ações previdenciárias, mesmo nas hipóte-
ses em que reconhecido o direito do segura-
do à percepção de benefício no valor do teto 
máximo previdenciário, não alcançarão valor 
superior a 1.000 salários mínimos. 

Assim, não obstante a aparente iliquidez das 
condenações em causas de natureza previ-
denciária, a sentença que defere benefício 
previdenciário é espécie absolutamente 
mensurável, visto que pode ser aferível por 
simples cálculos aritméticos, os quais são 
expressamente previstos na lei de regência, e, 
invariavelmente, não alcançará valor superior 
a 1.000 salários mínimos.

STJ. 1ª Turma. REsp 1844937/PR, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
12/11/2019.
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 � Cabe agravo de instrumento contra 
decisão do juízo de primeiro grau 
que resolve o requerimento de dis-
tinção de processos sobrestados em 
razão de recursos repetitivos (art. 
1.037, I, do CPC/2015)

Cabe agravo de instrumento contra decisão 
do juízo de primeiro grau que resolve o re-
querimento de distinção de processos sobres-
tados em razão de recursos repetitivos.

Fundamento: art. 1.037, I, do CPC/2015:

Art. 1.037 (...)

§ 8º As partes deverão ser intimadas da deci-
são de suspensão de seu processo, a ser pro-
ferida pelo respectivo juiz ou relator quando 
informado da decisão a que se refere o inciso 
II do caput.

§ 9º Demonstrando distinção entre a ques-
tão a ser decidida no processo e aquela a ser 
julgada no recurso especial ou extraordinário 
afetado, a parte poderá requerer o prossegui-
mento do seu processo.

§ 13.  Da decisão que resolver o requerimento 
a que se refere o § 9º caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo esti-
ver em primeiro grau;

II - agravo interno, se a decisão for de relator.

Obs: no CPC/1973, a decisão que determinava 
o sobrestamento dos recursos extraordinários 
e recursos especiais repetitivos não seleciona-
dos como paradigmas era irrecorrível.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.387-PB, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
08/10/2019 (Info 658).

 �A parte que junta, no ato de interpo-
sição do REsp, calendário disponível 
no site do Tribunal de Justiça que 
mostra os feriados locais, cumpre 
a exigência prevista no § 6º do art. 
1.003 do CPC/2015

É admissível a impetração de mandado de 
segurança para impugnar ato judicial que 
decidiu pela intempestividade de recurso que 
havia sido protocolado dentro do prazo legal. 
Isso porque se está diante de uma situação 
excepcional.

STF. 1ª Turma. RMS 36114/AM, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, julgado em 22/10/2019 (Info 957).

O calendário disponível no sítio do Tribunal de 
Justiça que mostra os feriados na localidade 
é documento idôneo para comprovar a ocor-
rência de feriado local no ato de interposição 
do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do 
CPC/2015.

• STF. 1ª Turma. RMS 36114/AM, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, julgado em 22/10/2019 (Info 957).
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 � Cabe reclamação contra decisão do 
STJ que nega provimento a agravo 
interno interposto contra decisão 
monocrática do Vice-Presidente do 
STJ que negou seguimento ao recurso 
extraordinário sob a alegação de que 
houve incorreta aplicação de tese do 
STF fixada em repercussão geral

A erronia na observância de pronunciamento 
do STF formalizado, em recurso extraordiná-
rio, sob o ângulo da repercussão geral, enseja, 
esgotada a jurisdição na origem considerado 
o julgamento de agravo, o acesso ao Supremo 
mediante a reclamação.

Fundamento: art. 988, § 5º do CPC/2015.

Caso concreto: a parte interpôs recurso ex-
traordinário contra acórdão do STJ alegando 
que houve errônea aplicação de tese do STF 
fixada em repercussão geral. O Vice-Presi-
dente do STJ negou seguimento ao recurso 
extraordinário. Contra esta decisão, a parte 
interpôs agravo interno. A Corte Especial do 
STJ negou provimento ao agravo interno. A 
parte ingressou, então, com reclamação, que 
foi conhecida pelo STF.

STF. 1ª Turma. Rcl 26874 AgR/SP, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, julgado em 12/11/2019 (Info 959).

 �O autor pode optar pelo ajuizamento 
da ação contra a União na capital do 
Estado-membro, mesmo que exista 
Vara Federal instalada no município 
do interior em que ele for domiciliado

O art. 109, § 2º, da Constituição Federal en-
cerra a possibilidade de a ação contra a União 
ser proposta no domicílio do autor, no lugar 
em que ocorrido o ato ou fato ou em que 
situada a coisa, na capital do estado-membro, 
ou ainda no Distrito Federal.

Desse modo, o autor, se quiser ajuizar de-
manda contra a União, terá cinco opções, 
podendo propor a ação:

a) no foro do domicílio do autor;

b) no lugar em que ocorreu o ato ou fato que 
deu origem à demanda;

c) no lugar em que estiver situada a coisa;

d) na capital do Estado-membro; ou

e) no Distrito Federal.

STF. 1ª Turma. RE 463101 AgR-AgR, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 27/10/2015.

STF. 2ª Turma. ARE 1151612 AgR/SP, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 19/11/2019 (Info 960).
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 � Competência para julgar as ações contra o CNJ e CNMP

O STF conferia interpretação restritiva ao art. 102, I, “r”, da CF/88 e afirmava que ele (STF) somente 
seria competente para julgar as ações em que o próprio CNJ ou CNMP figurassem no polo passivo. 
Seria o caso de mandados de segurança, habeas corpus e habeas data contra os Conselhos.

No caso de serem propostas ações ordinárias para impugnar atos do CNJ e CNMP, a competência 
seria da Justiça Federal de 1ª instância, com base no art. 109, I, da CF/88.

Novos precedentes indicam a alteração do entendimento jurisprudencial e o abandono dessa inter-
pretação restritiva.

Não se sabe, ainda, qual será o alcance exato do novo entendimento do STF. No entanto, no Info 
961, foi divulgado acórdão no qual a 2ª Turma do STF decidiu que:

Compete ao STF apreciar ação ordinária ajuizada contra ato do Conselho Nacional de Justiça.

STF. 2ª Turma. Rcl 15551 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/11/2019 (Info 961).

Obs: o que for decidido sobre a competência para julgar as ações contra o CNJ será também aplica-
do ao CNMP.

 �Não cabe recurso extraordinário para discutir a possibilidade ou não de reten-
ção de honorários advocatícios contratuais sobre crédito relativo a diferenças 
do FUNDEF

A discussão envolvendo a possibilidade ou não de retenção de honorários advocatícios contratuais 
sobre crédito relativo a diferenças do FUNDEF possui natureza infraconstitucional, de forma que 
não cabe recurso extraordinário para apreciá-la considerando que não há matéria constitucional a 
ser analisada.

STF. 1ª Turma. ARE 1066359 AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/11/2019 (Info 961).
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 �Aplica-se a técnica de ampliação 
do colegiado quando não há unani-
midade no juízo de admissibilidade 
recursal

A técnica de julgamento do art. 942 pode 
ser aplicada na hipótese em que não houve 
unanimidade quanto à preliminar de admis-
sibilidade da apelação adesiva? Ex: o autor in-
terpôs recurso adesivo endereçado à Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça; 2 Desembargado-
res votaram por conhecer do recurso adesivo, 
mas 1 Desembargador votou pelo não conhe-
cimento sob o argumento de que não havia 
pertinência temática; neste caso, deve ser 
aplicado o art. 942 do CPC, com a convocação 
de dois novos Desembargadores para votar?

SIM. Aplica-se a técnica de ampliação do co-
legiado quando não há unanimidade no juízo 
de admissibilidade recursal.  

O art. 942 do CPC não determina a ampliação 
do julgamento apenas em relação às questões 
de mérito. Na apelação, a técnica de amplia-
ção do colegiado deve ser aplicada a qualquer 
julgamento não unânime, incluindo as ques-
tões preliminares relativas ao juízo de admis-
sibilidade do recurso.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.798.705-SC, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
22/10/2019 (Info 659).

 � É inadmissível incidente de assun-
ção de competência no âmbito do STJ 
fora das situações previstas no art. 
947 do CPC/2015

O incidente de assunção de competência está 
previsto no art. 947 do CPC/2015: 

Art. 947.  É admissível a assunção de compe-
tência quando o julgamento de recurso, de 
remessa necessária ou de processo de com-
petência originária envolver relevante questão 
de direito, com grande repercussão social, 
sem repetição em múltiplos processos.

Assim, cabe o incidente em caso de: a) recurso; 
b) remessa necessária; c) julgamento de pro-
cesso de competência originária do Tribunal.

É inadmissível incidente de assunção de com-
petência fora das situações previstas no art. 
947 do CPC/2015.

Caso concreto: a parte ajuizou ação rescisória 
na Turma Recursal do Juizado Especial cível 
estadual, tendo a ação sido indeferida liminar-
mente. Contra essa decisão, a parte ingressou 
com incidente de assunção de competência 
no STJ; no caso concreto, não se está diante 
de recurso, remessa necessária ou processo 
de competência originária do STJ, sendo, por-
tanto, manifestamente descabido o pedido. 
Vale ressaltar que, contra a decisão da Turma 
Recursal, nem cabe recurso para o STJ.

STJ. 1ª Seção. AgInt na Pet 12.642-SP, Rel. Min. 
Og Fernandes, julgado em 14/08/2019 (Info 659).
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 � É necessária a comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso 
(art. 1.003, § 6º do CPC/2015); para o STJ, essa exigência é aplicável apenas para 
os recursos interpostos após 18/11/2019, data da publicação do REsp 1.813.684/
SP, que fixou esse entendimento

A parte, ao apresentar recurso especial ou recurso extraordinário, tem o ônus de explicar e compro-
var que, na instância de origem, era feriado local ou dia sem expediente forense? Essa comprovação 
poderia ser posterior à interposição do recurso?

Na vigência do CPC/1973: 

A parte, mesmo que não demonstrasse no momento da interposição do recurso que havia esse 
feriado local, poderia comprovar depois. 

Assim, era possível a comprovação posterior da tempestividade de recurso no STJ ou no STF quan-
do o recurso houvesse sido julgado intempestivo em virtude de feriados locais ou de suspensão de 
expediente forense no tribunal a quo. 

Esse era o entendimento do STJ e do STF.

Na égide do CPC/2015:

O cenário mudou.

O CPC/2015 trouxe expressamente um dispositivo dizendo que a comprovação do feriado local de-
verá ser feita, obrigatoriamente, no ato de interposição do recurso. Veja:

Art. 1.003 (...) § 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do 
recurso.

O que o STJ decidiu sobre esse dispositivo?

A Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.813.684-SP, decidiu que:

- realmente, o CPC/2015 exige, de forma muito clara, a comprovação do feriado local no ato de in-
terposição do recurso.

- ocorre que, durante muitos anos, não foi assim. Houve, portanto, uma radical mudança e, em 
virtude disso, seria razoável fixar uma modulação dos efeitos desse entendimento, considerando os 
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da decisão de 
mérito. Assim, foi estabelecida a seguinte regra de transição:

• Para os recursos especiais interpostos antes de 18/11/2019 (data de publicação do REsp 1.813.684-
SP): é possível a abertura de vista para que a parte comprove a suspensão do prazo em virtude de 
feriado local após a interposição do recurso, sanando o vício.
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• Para recursos interpostos depois de 18/11/2019: prevalece a necessidade de comprovar o feriado 
no momento da interposição do recurso, sendo impossível a sua posterior comprovação em razão 
de ser vício insanável.

Em suma, é necessária a comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, sendo 
aplicável os efeitos desta decisão tão somente aos recursos interpostos após a publicação do REsp 
1.813.684/SP, o que ocorreu em 18/11/2019.

STJ. Corte Especial. REsp 1.813.684-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, jul-
gado em 02/10/2019 (Info 660).

Cuidado. O STF afirma que, com o CPC/2015, passou a ser impossível sanar o vício da comprovação 
do feriado local, de modo que a sua comprovação deve ser feita no ato de interposição do recur-
so. Em outras palavras, o STF não faz essa mesma modulação que foi criada pelo STJ. Logo, em se 
tratando de recurso extraordinário, mesmo que interposto antes de 18/11/2019, a parte já tinha 
que comprovar o feriado local, sob pena de não admissão do RE. Nesse sentido: STF. Plenário. ARE 
1223738 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 18/10/2019.

 �A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o 
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência 
para o exequente

Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de ver-
ba honorária em favor do executado. 

Por força dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não 
pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

O fato de o exequente não localizar bens do devedor não pode significar mais uma penalidade 
contra ele, considerando que, embora tenha vencido a fase de conhecimento, não terá êxito prático 
com o processo. 

Do contrário, o devedor que não apresentou bens suficientes ao cumprimento da obrigação ainda 
sairia vitorioso na lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa, o que se revelaria tera-
tológico, absurdo, aberrante. 

Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é consi-
derada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes.

Assim, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no 
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve 
suportar as despesas dele decorrentes.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.835.174-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/03/2019 (Info 646).
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 �A sentença foi prolatada e transitou 
em julgado quando ainda vigorava o 
CPC/1973; ocorre que o cumprimento 
de sentença foi iniciado quando já 
estava em vigor o CPC/2015; neste 
caso, esse cumprimento de sentença 
será regido pelo CPC/2015

É aplicável o CPC/2015 ao cumprimento de 
sentença, iniciado sob sua vigência, ainda que 
a sentença exequenda tenha sido proferida 
sob a égide do CPC/1973.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.815.762-SP, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 
05/11/2019 (Info 660).

 � São penhoráveis as verbas recebidas 
por escola de samba a título de par-
ceria público-privada com a admi-
nistração pública

São penhoráveis as verbas recebidas por es-
cola de samba a título de parceria público-pri-
vada com a administração pública.

A situação NÃO se enquadra na hipótese do 
art. 833, IX, do CPC: 

Art. 833.  São impenhoráveis: (...) IX - os recur-
sos públicos recebidos por instituições priva-
das para aplicação compulsória em educação, 
saúde ou assistência social;

STJ. 3ª Turma. REsp 1.816.095-SC, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 
660).

 � É possível o ajuizamento de ação au-
tônoma de exibição de documentos, 
sob o rito do procedimento comum, 
na vigência do CPC/2015. Ainda exis-
te a ação autônoma de exibição de 
documentos ou coisas no CPC/2015

É admissível o ajuizamento da ação de exibi-
ção de documentos, de forma autônoma, na 
vigência do CPC/2015.

Admite-se o ajuizamento de ação autônoma 
para a exibição de documento, com base nos 
arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até 
mesmo pelo procedimento comum, previsto 
nos arts. 318 e seguintes do CPC. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.803.251-SC, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/10/2019 
(Info 660).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.774.987-SP, Rel. Min. 
Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/11/2018 
(Info 637).

 � Empresa estrangeira que não tenha 
agência ou filial no Brasil pode ser 
citada por meio de seu entreposto no 
país

É regular a citação da pessoa jurídica estran-
geira por meio de seu entreposto no Brasil, 
ainda que não seja formalmente aquela mes-
ma pessoa jurídica ou agência ou filial.

STJ. Corte Especial. HDE 410-EX, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 20/11/2019 
(Info 661).
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 �O art. 1.015, VI, do CPC/2015 abrange 
a decisão interlocutória que versa so-
bre a exibição do documento em inci-
dente processual, em ação incidental 
ou, ainda, em mero requerimento for-
mulado no bojo do próprio processo

O art. 1.015, VI, do CPC/2015 prevê:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento con-
tra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre:

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

Essa hipótese de cabimento abrange:

• a decisão que resolve o incidente processual 
de exibição instaurado em face de parte;

• a decisão que resolve a ação incidental de 
exibição instaurada em face de terceiro; 

• e, ainda, a decisão interlocutória que aceite 
ou rejeite mero requerimento formulado no 
bojo do próprio processo.

Assim, cabe agravo de instrumento com 
base no art. 1.015, VI, do CPC/2015, contra a 
decisão interlocutória que defira ou indefira 
a expedição de ofício para que um terceiro 
apresente determinado documento, mesmo 
sem a instauração de incidente processual ou 
de ação incidental.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.798.939-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 12/11/2019 (Info 661).

 �Não cabe recurso contra o acórdão 
que admite ou inadmite o IRDR

É irrecorrível o acórdão que admite ou inad-
mite o Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas – IRDR.

Podem ser apontadas três razões para se defen-
der o não cabimento de recurso nestes casos:

1) o art. 976, §3º, do CPC/2015 afirma que, 
mesmo depois de o IRDR não ter sido admiti-
do é possível que se requeira a instauração de 
um novo IRDR, desde que satisfeito o pressu-
posto que não havia sido inicialmente cumpri-
do, sanando-se o vício existente ao tempo do 
primeiro requerimento.

2) o CPC só previu recurso contra a decisão 
que julga o mérito do IRDR;

3) o acórdão que inadmite a instauração do 
IRDR não preenche o pressuposto constitu-
cional da causa decidida apto a viabilizar o 
conhecimento de quaisquer recursos excep-
cionais, pois ausente o caráter de definitivida-
de no exame da questão litigiosa.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.631.846-DF, Rel. Min. Pau-
lo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 661).

Vale fazer aqui uma observação: no informati-
vo 661 divulgado pelo STJ constou a seguinte 
frase: “É irrecorrível o acórdão que admite ou 
inadmite o Incidente de Resolução de Deman-
das Repetitivas – IRDR”. Importante esclarecer, 
contudo, que os doutrinadores citados no pró-
prio voto da Min. Relatora Nancy Andrighi afir-
mam que cabe um único recurso: os embar-
gos de declaração. Assim, mesmo não tendo 
constado isso no Informativo, é possível dizer: 
a decisão que admite ou que inadmite o IRDR é 
irrecorrível, salvo os embargos de declaração.
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 �A declaração de insolvência civil dos executados não pode ser feita no bojo da 
própria ação executiva

Constatada a ausência de bens penhoráveis, a declaração de insolvência civil dos executados não 
pode ser feita no bojo da própria ação executiva.

O processo de insolvência é autônomo, de cunho declaratório-constitutivo, e  busca  um  estado  
jurídico para o devedor, com as consequências de direito processual e material, não podendo ser  
confundido  com  o  processo  de  execução,  em  que a existência de bens é pressuposto de desen-
volvimento do processo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.823.944-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/11/2019 (Info 661).

 �Homem que beijou criança de 5 anos de idade, colocando a língua no interior da 
boca (beijo lascivo) praticou estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), não sendo 
possível a desclassificação para a contravenção penal de molestamento (art. 65 
do DL 3.668/41)

Um homem beijou uma criança de 5 anos de idade, colocando a língua no interior da boca. 

O STF entendeu que essa conduta caracteriza o chamado “beijo lascivo”, havendo, portanto, a práti-
ca do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

Não é possível desclassificar essa conduta para a contravenção penal de molestamento (art. 65 do 
Decreto-Lei nº 3.668/41). 

Para determinadas idades, a conotação sexual é uma questão de poder, mais precisamente de 
abuso de poder e confiança. No caso concreto, estão presentes a conotação sexual e o abuso de 
confiança para a prática de ato sexual. Logo, não há como desclassificar a conduta do agente para a 
contravenção de molestamento (que não detém essa conotação sexual).

O art. 227, § 4º, da CF/88 exige que a lei imponha punição severa à violação da dignidade sexual da 
criança e do adolescente. Além do mais, a prática de qualquer ato libidinoso diverso ou a conduta 
de manter conjunção carnal com menor de 14 anos se subsome, em regra, ao tipo penal de estupro 
de vulnerável, restando indiferente o consentimento da vítima.

STF. 1ª Turma. HC 134591/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 1/10/2019 (Info 954).
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DIREITO PENAL

 �Deputado Federal que recebe pro-
pina para apoiar permanência de 
diretor de estatal comete crime de 
corrupção passiva

É possível que se configure o crime de cor-
rupção passiva (art. 317 do CP) na conduta de 
Deputado Federal (líder do seu partido) que 
receba vantagem indevida para dar sustenta-
ção política e apoiar a permanência de de-
terminada pessoa no cargo de Presidente de 
empresa pública federal.

STF. 1ª Turma. Inq 3515/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 8/10/2019 (Info 955).

 �Não configura o crime de lavagem 
a conduta do agente que esconde as 
notas de dinheiro recebido como pro-
pina nos bolsos do paletó, na cintura 
e dentro das meias

Não configura o crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º da Lei nº 9.613/98) a conduta do agente 
que recebe propina decorrente de corrupção 
passiva e tenta viajar com ele, em voo domés-
tico, escondendo as notas de dinheiro nos bol-
sos do paletó, na cintura e dentro das meias.

Também não configura o crime de lavagem de 
dinheiro o fato de, após ter sido descoberto, 
dissimular (“mentir”) a natureza, a origem e a 
propriedade dos valores.

STF. 1ª Turma. Inq 3515/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 8/10/2019 (Info 955).

 �O delito do art. 240 do ECA é classifi-
cado como crime formal, comum, de 
subjetividade passiva própria, con-
sistente em tipo misto alternativo

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotogra-
far, filmar ou registrar, por qualquer meio, 
cena de sexo explícito ou pornográfica, envol-
vendo criança ou adolescente: (...)

• Crime formal (consumação antecipada): o 
delito se consuma independentemente da 
ocorrência de um resultado naturalístico. 
Assim, a ocorrência de efetivo abalo psíqui-
co e moral sofrido pela criança ou adoles-
cente é mero exaurimento do crime, sendo 
irrelevante para a sua consumação. De 
igual forma, se forem filmadas mais de uma 
criança ou adolescente, no mesmo contexto 
fático, haverá crime único.

• Crime comum: o sujeito ativo pode ser qual-
quer pessoa.

• Crime de subjetividade passiva própria: exi-
ge-se uma condição especial da vítima (no 
caso, exige-se que a vítima seja criança ou 
adolescente).

• Tipo misto alternativo: o legislador descre-
veu duas ou mais condutas (verbos). No 
entanto, se o sujeito praticar mais de um 
verbo, no mesmo contexto fático e contra 
o mesmo objeto material, responderá por 
um único crime, não havendo concurso de 
crimes nesse caso. Logo, se o agente fo-
tografou e filmou o ato sexual, no mesmo 
contexto fático, haverá crime único.

STJ. 5ª Turma. PExt no HC 438.080-MG, Rel. 
Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/08/2019 
(Info 655).
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 �A medida de afastamento do local de trabalho, prevista no art. 9º, § 2º, da Lei é 
de competência do Juiz da Vara de Violência Doméstica, sendo caso de interrup-
ção do contrato de trabalho, devendo a empresa arcar com os 15 primeiros dias 
e o INSS com o restante

O art. 9º, § 2º da Lei Maria da Penha prevê que:

O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua inte-
gridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento 
do local de trabalho, por até seis meses.

A competência para determinar essa medida é do Juiz da Vara de Violência Doméstica ou do Juiz do 
Trabalho?

Juiz da Vara de Violência Doméstica. O juiz da vara especializada em Violência Doméstica (ou, caso 
não haja na localidade, o juízo criminal) tem competência para apreciar pedido de imposição de me-
dida protetiva de manutenção de vínculo trabalhista, por até seis meses, em razão de afastamento 
do trabalho de ofendida decorrente de violência doméstica e familiar. Isso porque o motivo do 
afastamento não advém da relação de trabalho, mas sim da situação emergencial que visa garantir 
a integridade física, psicológica e patrimonial da mulher.

Qual é a natureza jurídica desse afastamento? Sobre quem recai o ônus do pagamento?

A natureza jurídica do afastamento por até seis meses em razão de violência doméstica e familiar 
é de interrupção do contrato de trabalho, incidindo, analogicamente, o auxílio-doença, devendo a 
empresa se responsabilizar pelo pagamento dos quinze primeiros dias, ficando o restante do perío-
do a cargo do INSS.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.757.775-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/08/2019 (Info 655).
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 � Se a mulher vítima de crime de ação 
pública condicionada comparece ao 
cartório da vara e manifesta interes-
se em se retratar da representação, 
ainda assim o juiz deverá designar 
audiência para que ela confirme essa 
intenção e seja ouvido o MP, nos ter-
mos do art. 16

A Lei Maria da Penha autoriza, em seu art. 16, 
que, se o crime for de ação pública condicio-
nada (ex: ameaça), a vítima possa se retratar 
da representação que havia oferecido, desde 
que faça isso em audiência especialmente 
designada, ouvido o MP. Veja:

Art. 16. Nas ações penais públicas condicio-
nadas à representação da ofendida de que 
trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 
representação perante o juiz, em audiência 
especialmente designada com tal finalidade, 
antes do recebimento da denúncia e ouvido o 
Ministério Público.

Não atende ao disposto neste art. 16 a retrata-
ção da suposta ofendida ocorrida em cartório 
de Vara, sem a designação de audiência espe-
cífica necessária para a confirmação do ato.

Em outras palavras, se a vítima comparece ao 
cartório e manifesta interesse em se retratar, 
ainda assim o juiz deverá designar a audiência 
para ouvir a ofendida e o MP, não podendo rejei-
tar a denúncia sem cumprir esse procedimento.

STJ. 5ª Turma. HC 138.143-MG, Rel. Min. Ribei-
ro Dantas, julgado em 03/09/2019 (Info 656).

 �Adulterar placa de veículo reboque 
ou semirreboque não configura o 
crime do art. 311 do CP

O Código Penal prevê o crime de adulteração 
de sinal identificador de veículo automotor:

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de 
chassi ou qualquer sinal identificador de 
veículo automotor, de seu componente ou 
equipamento: (...)

A conduta de adulterar placa de veículo rebo-
que ou semirreboque é formalmente atípica.

O reboque e o semirreboque são veículos, no 
entanto, não são veículos automotores. Isso 
porque veículo automotor é aquele que pode 
circular por seus próprios meios. O reboque e 
o semirreboque não conseguem circular por 
seus próprios meios. Precisam ser “puxados” 
por um veículo automotor.

STJ. 6ª Turma. RHC 98.058-MG, Rel. Min. Lauri-
ta Vaz, julgado em 24/09/2019 (Info 657).

 �O crime do art. 359-C do CP é próprio 
considerando que somente pode ser 
sujeito ativo do delito o agente público 
que tenha poderes para contrair obri-
gação em nome do ente que representa

O delito do art. 359-C do Código Penal é pró-
prio ou especial, só podendo ser cometido 
por agentes públicos titulares de mandato ou 
legislatura.

STJ. 5ª Turma. AREsp 1.415.425-AP, Rel. Min. 
Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/09/2019 
(Info 657).
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 �Depois da Lei 13.497/2017, tanto o caput como o parágrafo único do art. 16 da Lei 
10.826/2003 são hediondos

A qualificação de hediondez aos crimes do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, inserida pela Lei nº 
13.497/2017, abrange os tipos do caput e as condutas equiparadas previstas no seu parágrafo único.

STJ. 6ª Turma. HC 526.916-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 01/10/2019 (Info 657).

 �Na denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro, não é necessário que o Minis-
tério Público faça uma descrição exaustiva e pormenorizada da infração penal 
antecedente

Se o Ministério Público oferece denúncia por lavagem de dinheiro, ele deverá narrar, além do crime 
de lavagem (art. 1º da Lei nº 9.613/98), qual foi a infração penal antecedente cometida.

Importante esclarecer, contudo, que não é necessário que o Ministério Público faça uma descrição 
exaustiva e pormenorizada da infração penal antecedente, bastando apontar a existência de indícios 
suficientes de que ela tenha sido praticada e que os bens, direitos ou valores que foram “lavados” 
(ocultados ou dissimulados) sejam provenientes desta infração.

Assim, a aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição 
exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando a presença de indícios suficientes de 
que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal.

STJ. Corte Especial. APn 923-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/09/2019 (Info 657).

 �A reconciliação entre a vítima e o agressor, no âmbito da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, não é fundamento suficiente para afastar a necessi-
dade de fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela in-
fração penal

A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a 
necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do CPP, seja porque não há 
previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execu-
ção ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legisla-
ção processual penal que determina a fixação do valor mínimo em favor da ofendida.

CPP/Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos 
danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

STJ. 6ª Turma. REsp 1.819.504-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10/09/2019 (Info 657).
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 �A dívida de corrida de táxi não pode ser considerada coisa alheia móvel para 
fins de configuração da tipicidade dos delitos patrimoniais

A dívida de corrida táxi não pode ser considerada coisa alheia móvel para fins de configuração da 
tipicidade dos delitos patrimoniais.

Ex: João pegou um táxi. Ao final da corrida, ele saiu do carro e disse que não iria pagar a corrida. O 
motorista também saiu do veículo e foi tentar segurá-lo para que ele não fugisse sem quitar o débi-
to. João puxou, então, uma faca e desferiu um golpe no taxista, que morreu no local. 

O agente não praticou roubo com resultado morte (art. 157, § 3º, II, do CP). Isso porque não houve, 
no contexto delitivo, nenhuma subtração ou tentativa de subtração de coisa alheia móvel, o que 
afasta a conduta de roubo qualificado pelo resultado, composto pelo verbo “subtrair” e pelo com-
plemento “coisa alheia móvel”. O agente se negou a efetuar o pagamento da corrida de táxi e desfe-
riu um golpe de faca no motorista, sem (tentar) subtrair objeto algum, de modo a excluir o animus 
furandi.  Não se pode equiparar “dívida de transporte” com a “coisa alheia móvel” prevista no tipo 
do art. 157 do Código Penal, sob pena de violação dos princípios da tipicidade e da legalidade estri-
ta, que regem a aplicação da lei penal.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.757.543-RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/09/2019 (Info 
658).
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 �A habitualidade no crime e o pertencimento a organizações criminosas deverão 
ser comprovados pela acusação, não sendo possível que o benefício do tráfico 
privilegiado (art. 33, § 4º) seja afastado por simples presunção

A Lei de Drogas prevê, em seu art. 33, § 4º, a figura do “traficante privilegiado”, também chamada de 
“traficância menor” ou “traficância eventual”: 

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um 
sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa.

A habitualidade no crime e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados 
pela acusação, não sendo possível que o benefício seja afastado por simples presunção. Assim, se 
não houver prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução da pena. 

A quantidade e a natureza são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinan-
tes na definição do quanto haverá de diminuição, não são elementos que, por si sós, possam indicar 
o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas.

Vale ressaltar, por fim, que é possível a aplicação deste benefício mesmo para condenados por trá-
fico transnacional de drogas.

STF. 2ª Turma. HC 152001 AgR/MT, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 29/10/2019 (Info 958).

É necessária a edição de lei em sentido formal para a tipificação do crime contra a humanidade tra-
zida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de Tratado internalizado

A definição dos crimes de lesa-humanidade, também chamados de crimes contra a humanida-
de, pode ser encontrada no Estatuto de Roma, promulgado no Brasil por força do Decreto nº 
4.388/2002.

No Brasil, no entanto, ainda não há lei que tipifique os crimes contra a humanidade. Diante da 
ausência de lei interna tipificando os crimes contra a humanidade, não é possível utilizar tipo penal 
descrito em tratado internacional para tipificar condutas internamente, sob pena de se violar o prin-
cípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF/88). 

Dessa maneira, não se mostra possível internalizar a tipificação do crime contra a humanidade 
trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de Tratado internalizado por meio do Decreto n. 
4.388, porquanto não há lei em sentido formal tipificando referida conduta. 

STJ. 3ª Seção. REsp 1.798.903-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/09/2019 (Info 659).

DIREITO PENAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

66

Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO PENAL

 �O disposto na Convenção sobre a 
Imprescritibilidade dos Crimes de 
Guerra e dos Crimes contra a Huma-
nidade não torna inaplicável o art. 
107, inciso IV, do Código Penal

A Convenção sobre a Imprescritibilidade 
dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a 
Humanidade afirma que os delitos de lesa-
-humanidade devem ser declarados impres-
critíveis. Esta Convenção foi adotada pela 
Resolução nº 2.391 da Assembleia Geral da 
ONU, em 26/11/1968, e entrou em vigor em 
11/11/1970. Contudo, ela não foi ratificada 
pelo Brasil. Não é possível aplicar essa Con-
venção no Brasil sem ratificação, nem mesmo 
sob a alegação de que seria norma jus cogens 
(normas imperativas de direito internacional, 
amplamente aceitas pelo país e insuscetíveis 
de qualquer derrogação).

A regra do direito brasileiro que prevê a exis-
tência da prescrição (art. 107, IV, do CP) não 
pode ser afastada sem a existência de lei em 
sentido formal.

Somente lei interna (e não convenção interna-
cional, muito menos aquela sequer subscrita 
pelo Brasil) pode qualificar-se, constitucional-
mente, como a única fonte formal direta, legi-
timadora da regulação normativa concernen-
te à prescritibilidade ou à imprescritibilidade 
da pretensão estatal de punir, ressalvadas, 
por óbvio, cláusulas constitucionais em senti-
do diverso, como aquelas inscritas nos incisos 
XLII e XLIV do art. 5º da CF/88.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.798.903-RJ, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
25/09/2019 (Info 659).

 �Não é necessário que a droga passe 
por dentro do presídio para que in-
cida a majorante prevista no art. 40, 
III, da Lei 11.343/2006

João, de dentro da unidade prisional onde 
cumpre pena, liderava uma organização cri-
minosa.  Com o uso de telefone celular, ele 
organizava a dinâmica do grupo e comandava 
o tráfico de drogas, dando ordens para seus 
comparsas que, de fora do presídio, executa-
vam a comercialização do entorpecente. João 
foi condenado por tráfico de drogas (art. 33 da 
Lei nº 11.343/2006). Neste caso, ele deverá ter 
a sua pena aumentada com base no art. 40, III? 

SIM. Se o agente comanda o tráfico de drogas 
de dentro do presídio, deverá incidir a causa 
de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 
11.343/2006, mesmo que os efeitos destes 
atos tenham se manifestado a quilômetros de 
distância.

Não é necessário que a droga passe por den-
tro do presídio para que incida a majorante 
prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. 
Esse dispositivo não faz a exigência de que as 
drogas efetivamente passem por dentro dos 
locais que se busca dar maior proteção, mas 
apenas que o cometimento dos crimes tenha 
ocorrido em seu interior.

STJ. 5ª Turma. HC 440.888-MS, Rel. Min. Joel Ilan 
Paciornik, julgado em 15/10/2019 (Info 659).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A conduta prevista no revogado art. 125, XIII, da Lei nº 6.815/80, subsume-se 
agora ao art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica)

O art. 125, XIII, da Lei nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) previa o seguinte crime:

Art. 125 (...) XIII - fazer declaração falsa em processo de transformação de visto, de registro, de 
alteração de assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção de passaporte para estrangeiro, 
laissez-passer, ou, quando exigido, visto de saída: Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e, se o 
infrator for estrangeiro, expulsão.

A Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), revogou integralmente o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 
6.815/80), inclusive o art. 125, XIII. A Lei nº 13.445/2017 não repetiu, em seu texto, um crime seme-
lhante ao que era previsto no art. 125, XIII, do Estatuto do Estrangeiro.

Apesar disso, não houve abolitio criminis neste caso, considerando que esta conduta continua sen-
do crime.

A conduta de fazer declaração falsa em processo de transformação de visto, de registro, de altera-
ção de assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção de passaporte para estrangeiro, lais-
sez-passer ou, quando exigido, visto de saída, configura agora o crime do art. 299 do Código Penal 
(falsidade ideológica).

Desse modo, não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica.

O princípio da continuidade normativa ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma 
conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada 
em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.422.129-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
05/11/2019 (Info 660).

 �Apesar de o § 1º do art. 24 do CPP falar apenas em “cônjuge”, a companheira 
(hetero ou homoafetiva) também possui legitimidade para ajuizar ação penal 
privada

A companheira, em união estável homoafetiva reconhecida, goza do mesmo status de cônjuge para 
o processo penal, possuindo legitimidade para ajuizar a ação penal privada.

STJ. Corte Especial. APn 912-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 07/08/2019 (Info 654).

DIREITO PENAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Senador que pratica corrupção pas-
siva não está relacionada com seu 
cargo e que não ofende bens, servi-
ços ou interesse da União, deverá ser 
julgado em 1ª instância pela Justiça 
comum estadual

O crime de corrupção passiva praticado por 
Senador da República, se não estiver relacio-
nado com as suas funções, deve ser julgado 
em 1ª instância (e não pelo STF). Não há foro 
por prerrogativa de função neste caso.

O fato de o agente ocupar cargo público não 
gera, por si só, a competência da Justiça Fede-
ral de 1ª instância. Esta é definida pela prática 
delitiva.

Assim, se o crime não foi praticado em de-
trimento de bens, serviços ou interesse da 
União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas (inciso IV do art. 109 da 
CF/88) e não estava presente nenhuma outra 
hipótese do art. 109, a competência para jul-
gar o delito será da Justiça comum estadual.

STF. 1ª Turma. Inq 4624 AgR, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 8/10/2019 (Info 955).

 �O advogado do réu delatado deverá, 
obrigatoriamente, estar presente no 
interrogatório do corréu delator

O advogado de um réu deverá, obrigatoria-
mente, estar presente no interrogatório do 
corréu que com ele responde o mesmo pro-
cesso criminal?

REGRA: não. A presença da defesa técnica é 
imprescindível durante o interrogatório do 
réu por ela representado, não quanto aos 
demais. Assim, é obrigatória a presença do 
advogado no interrogatório do seu cliente. No 
interrogatório dos demais réus, essa presença 
é, em regra, facultativa.

EXCEÇÃO: se o interrogatório é de um corréu 
delator, a presença do advogado dos réus 
delatados é indispensável. Neste caso, deve-se 
exigir a presença dos advogados dos réus dela-
tados, pois, na colaboração premiada, o dela-
tor adere à acusação em troca de um benefício 
acordado entre as partes e homologado pelo 
julgador natural. Normalmente, o delator pres-
ta contribuições à persecução penal incrimi-
nando eventuais corréus, razão pela qual seus 
advogados devem acompanhar o ato.

Se o advogado do corréu não comparece ao 
interrogatório do réu delator, haverá nulidade?

Depende:

• Se o corréu foi delatado no interrogatório e 
seu advogado não compareceu: sim, haverá 
nulidade.

• Se o corréu não foi delatado no interrogató-
rio: não. Isso porque não houve prejuízo.

STF. 2ª Turma. AO 2093/RN, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 3/9/2019 (Info 955).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É ilícita a prova obtida mediante 
conduta da autoridade policial que 
atende, sem autorização, o telefone 
móvel do acusado e se passa pela 
pessoa sob investigação

Não tendo a autoridade policial permissão 
do titular da linha telefônica, ou mesmo da 
Justiça, para ler mensagens nem para atender 
ao telefone móvel da pessoa sob investigação 
e travar conversa por meio do aparelho com 
qualquer interlocutor que seja se passando 
por seu dono, a prova obtida dessa maneira 
arbitrária é ilícita.

No caso concreto, o policial atendeu ao telefo-
ne do condutor, sem autorização para tanto, e 
passou-se por ele para fazer a negociação de 
drogas e provocar o flagrante. Esse policial tam-
bém obteve acesso, sem autorização pessoal 
nem judicial, aos dados do aparelho de telefo-
nia móvel em questão, lendo as mensagens.

STJ. 6ª Turma. HC 511.484-RS, Rel. Min. Sebastião 
Reis Júnior, julgado em 15/08/2019 (Info 655).

 � Condenado que se encontra cum-
prindo pena em prisão domiciliar 
por falta de vagas no regime semia-
berto tem direito à saída temporária 
como se estivesse efetivamente no 
regime semiaberto

Há compatibilidade entre o benefício da saída 
temporária e prisão domiciliar por falta de es-
tabelecimento adequado para o cumprimento 
de pena de reeducando que se encontre no 
regime semiaberto.

STJ. 6ª Turma. HC 489.106-RS, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, julgado em 13/08/2019 (Info 655).

 �A pendência de julgamento de litígio 
no exterior não impede, por si só, 
o processamento da ação penal no 
Brasil, não configurando bis in idem

A pendência de julgamento de litígio no exte-
rior não impede, por si só, o processamento 
da ação penal no Brasil, não configurando bis 
in idem.

STJ. 6ª Turma. RHC 104.123-SP, Rel. Min. Roge-
rio Schietti Cruz, julgado em 17/09/2019 (Info 
656).

 �A violação a normas processuais não 
escritas, como é o caso da proibição 
da supressão de instância, pode en-
sejar o ajuizamento de revisão crimi-
nal, com base no art. 621, I, do CPP

O art. 621, I, do CPP prevê que cabe revisão 
criminal “quando a sentença condenatória for 
contrária ao texto expresso da lei penal”.

É admissível a revisão criminal fundada no art. 
621, I, do CPP ainda que, sem indicar nenhum 
dispositivo de lei penal violado, suas razões 
apontem tanto a supressão de instância quan-
to a ausência de esgotamento da prestação 
jurisdicional.

Isso porque a expressão “texto expresso da lei 
penal” prevista no art. 621, I, do CPP é ampla e 
abrange também as normas processuais não 
estão escritas.

STJ. 3ª Seção. RvCr 4.944-MG, Rel. Min. Reynal-
do Soares da Fonseca, julgado em 11/09/2019 
(Info 656).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �No rito especial da Lei nº 8.038/90, a 
rejeição da denúncia é balizada pelo 
art. 395 do CPP e a improcedência da 
acusação é pautada pelo disposto no 
art. 397 do CPP

O art. 6º da Lei nº 8.038/90 prevê que o Tribu-
nal irá se reunir para analisar a denúncia ou 
queixa oferecida, podendo:

1) receber a denúncia (ou queixa);

2) rejeitar a denúncia (ou queixa);

3) julgar improcedente a acusação se a deci-
são não depender de outras provas.

Logo, o Tribunal, ao examinar se a denúncia 
tem ou não aptidão para ser recebida (hipó-
tese 2 acima), deverá se basear no art. 395 do 
CPP (que trata sobre as situações de rejeição 
da denúncia).

Caso o Tribunal entenda pela improcedência 
da acusação, essa decisão deve ser pautada 
pelo disposto no art. 397 do CPP (que trata 
sobre absolvição sumária).

Ao rito especial da Lei nº 8.038/90 aplicam-se, 
subsidiariamente, as regras do procedimento 
ordinário (art. 394, § 5º, CPP), razão pela qual 
eventual rejeição da denúncia é balizada pelo 
art. 395 do CPP, ao passo que a improcedên-
cia da acusação (absolvição sumária) é pauta-
da pelo disposto no art. 397 do CPP.

STJ. Corte Especial. APn 923-DF, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 23/09/2019 (Info 657).

 �A concessão do benefício da tran-
sação penal impede a impetração 
de habeas corpus em que se busca o 
trancamento da ação penal

A transação penal é um instituto que, por na-
tureza e como regra, ocorre na fase pré-pro-
cessual. Seu objetivo é impedir a instauração 
da persecutio criminis in iudicio (persecução 
penal em juízo).

Se a transação penal foi aceita, isso significa 
que não existe ação penal em curso. Como 
não existe ação penal em curso, não se pode 
falar em habeas corpus para trancar a ação 
penal. Ela, repito, não existe.

Logo, não se revela viável, após a celebração 
do acordo, pretender discutir em ação autô-
noma (HC) a existência de justa causa para 
ação penal. Trata-se de decorrência lógica, 
pois não há ação penal instaurada que se 
possa trancar.

STJ. 6ª Turma. HC 495.148-DF, Rel. Min. Anto-
nio Saldanha Palheiro, julgado em 24/09/2019 
(Info 657).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Condenado que estava cumprindo pena em prisão domiciliar foi autorizado a 
frequentar os cultos de sua igreja às quintas e domingos, de 19h às 21h

Reeducando, em prisão domiciliar, pode ser autorizado a se ausentar de sua residência para fre-
quentar culto religioso no período noturno.

O cumprimento de prisão domiciliar não impede a liberdade de culto, quando compatível com as 
condições impostas ao reeducando, atendendo à finalidade ressocializadora da pena.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.788.562-TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/09/2019 (Info 657).

 �A conduta do advogado ou Defensor Público de abandonar o plenário do Júri 
(como estratégia de defesa) pode configurar abandono do processo, ensejando a 
multa do art. 265 do CPP?

• SIM. A 5ª Turma do STJ tem rechaçado a postura de abandonar o plenário do Júri como tática da 
defesa, considerando se tratar de conduta que configura, sim, abandono processual, apto, portan-
to, a atrair a aplicação da multa do art. 265 do CPP.

STJ. 5ª Turma. RMS 54.183-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
julgado em 13/08/2019 (Info 658).

• NÃO. Não constitui a hipótese do art. 265 do Código de Processo Penal o abandono de ato processual 
pelo defensor do réu se este permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes.

STJ. 6ª Turma. RMS 51.511/SP, Rel. Acd. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/08/2017.

 �O fato de o juiz aplicar a multa prevista no art. 265 do CPP contra o advogado ou De-
fensor Público viola a autonomia da OAB e da Defensoria Pública, que têm a compe-
tência legal de impor sanções contra infrações disciplinares de seus membros?

NÃO. A punição do advogado, nos termos do art. 265 do CPP, não entra em conflito com sanções 
aplicáveis pelos órgãos a que estão vinculados os causídicos, uma vez que estas têm caráter admi-
nistrativo, e a multa do Código de Processo Penal tem caráter processual. 

As instâncias judicial-penal e administrativa são independentes.

Além disso, o próprio texto da norma ressalva a possibilidade de aplicação de outras sanções.  

O reconhecimento de que os advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública 
exercem funções essenciais à Justiça não lhes outorga imunidade absoluta. 

STJ. 5ª Turma. RMS 54.183-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
julgado em 13/08/2019 (Info 658).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A multa por abandono do plenário do júri por defensor público, com base no art. 
265 do CPP, deve ser suportada pela Defensoria Pública, sem prejuízo de even-
tual ação regressiva

O Defensor Público atua institucionalmente, não sendo razoável responsabilizá-lo pessoalmente se 
atuou em sua condição de agente presentante do órgão da Defensoria Pública. 

Assim, as sanções aplicadas aos seus membros, nesse contexto, devem ser suportadas pela institui-
ção, sem prejuízo de eventual ação regressiva, acaso verificado excesso nos parâmetros ordinários 
de atuação profissional, com abuso do direito de defesa.

STJ. 5ª Turma. RMS 54.183-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
julgado em 13/08/2019 (Info 658).

 �O agente não pode responder a ação penal no Brasil se já foi processado crimi-
nalmente, pelos mesmos fatos, em um Estado estrangeiro

O agente não pode responder à ação penal no Brasil se já foi processado criminalmente, pelos mes-
mos fatos, em um Estado estrangeiro.

O art. 5º do Código Penal afirma que a lei brasileira se aplica ao crime cometido no território nacio-
nal, mas ressalva aquilo que for previsto em “convenções, tratados e regras de direito internacional”.

A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Polí-
ticos (PIDCP) proíbem de forma expressa a dupla persecução penal pelos mesmos fatos.

Desse modo, o art. 8º do CP deve ser lido em conformidade com os preceitos convencionais e a ju-
risprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), vedando-se a dupla persecução 
penal por idênticos fatos.

Vale, por fim, fazer um importante alerta: a proibição de dupla persecução penal em âmbito interna-
cional deve ser ponderada com a soberania dos Estados e com as obrigações processuais positivas 
impostas pela CIDH. Isso significa que, se ficar demonstrado que o Estado que “processou” o autor 
do fato violou os deveres de investigação e de persecução efetiva, o julgamento realizado no país 
estrangeiro pode ser considerado ilegítimo. Portanto, se houver a devida comprovação de que o 
julgamento em outro país sobre os mesmos fatos não se realizou de modo justo e legítimo, desres-
peitando obrigações processuais positivas, a vedação de dupla persecução pode ser eventualmente 
ponderada para complementação em persecução interna.

STF. 2ª Turma. HC 171118/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 12/11/2019 (Info 959).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Cabe sustentação oral no agravo re-
gimental interposto contra a decisão 
monocrática do Ministro do STF que 
negou seguimento ao habeas corpus?

Cabe sustentação oral no agravo regimental 
interposto contra a decisão monocrática do 
Ministro do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus?

1ª Turma do STF: NÃO. 

É incabível sustentação oral em agravo regi-
mental interposto contra decisão monocrática 
que nega seguimento a habeas corpus. 

O art. 131, § 2º do Regimento Interno do STF 
veda expressamente a possibilidade de susten-
tação oral em agravo interno e o art. 937, § 3º 
do CPC/2015 a admite unicamente em ação res-
cisória, reclamação e mandado de segurança. 

STF. 1ª Turma. HC 151881 AgR/SP, Rel. Min. 
Rosa Weber, julgado em 12/11/2019 (Info 959).

2ª Turma do STF: SIM.

Cabe sustentação oral no agravo regimental 
interposto contra a decisão monocrática do 
Ministro do STF que negou seguimento ao 
habeas corpus.

Fundamento: aplicação, por analogia, da regra 
do § 3º do art. 937 do CPC/2015.

STF. 2ª Turma. HC 152676/PR, Rel. Min. Edson 
Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, julga-
do em 9/4/2019 (Info 937).

 �Não cabe habeas corpus para dis-
cutir se foi correta ou não a fixação 
da competência e se existe conexão 
entre os crimes

O habeas corpus não é sede processual ade-
quada para discussão sobre a correta fixação 
da competência, bem como sobre a existência 
de transnacionalidade do delito imputado.

STF. 1ª Turma. HC 151881 AgR/SP, Rel. Min. 
Rosa Weber, julgado em 12/11/2019 (Info 959).

 �Não é possível a execução provisória 
da pena mesmo em caso de condena-
ções pelo Tribunal do Júri

Não é possível a execução provisória da pena 
mesmo em caso de condenações pelo Tribu-
nal do Júri.

STF. 2ª Turma. HC 163814 ED/MG, Rel. Min. Gil-
mar Mendes, julgado em 19/11/2019 (Info 960).

Obs: existe decisão da 1ª Turma em sentido 
contrário, ou seja, afirmando que “a prisão 
de réu condenado por decisão do Tribunal 
do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola 
o princípio constitucional da presunção de 
inocência ou não-culpabilidade.” (STF. 1ª 
Turma. HC 118770, Relator p/ Acórdão Min. 
Roberto Barroso, julgado em 07/03/2017). 
Vale ressaltar, contudo, que essa decisão da 
1ª Turma foi tomada antes do resultado das 
ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, julgadas 
em 7/11/2019.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � 1ª Turma do STF aplica entendimento do Plenário no sentido da impossibilidade 
de execução provisória da pena

Ao julgar as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, em 7/11/2019, o Plenário do STF 
firmou o entendimento de que não cabe a execução provisória da pena.

A 1ª Turma do STF aplicou esse entendimento em um caso concreto no qual o réu estava preso 
unicamente pelo fato de o Tribunal de Justiça ter confirmado a sua condenação em 1ª instância, 
não tendo havido, contudo, ainda, o trânsito em julgado. Logo, o STF, afastando a possibilidade de 
execução provisória da pena, concedeu a liberdade ao condenado até que haja o esgotamento de 
todos os recursos.

STF. 1ª Turma. HC 169727/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/11/2019 (Info 961).

 � É possível o compartilhamento, sem autorização judicial, dos relatórios de in-
teligência financeira da UIF e do procedimento fiscalizatório da Receita Federal 
com a Polícia e o Ministério Público

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra 
do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tribu-
to, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autori-
zação judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente 
instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente 
por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabeleci-
mento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

STF. Plenário. RE 1055941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019 (repercussão geral – Tema 
990) (Info 962).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Se o Tribunal de 2ª instância não 
analisou a necessidade da prisão 
preventiva em razão de ter aplicado 
o antigo entendimento do STF sobre 
a execução provisória, antes de ser 
decretada a liberdade, deve o Tribu-
nal fazer essa análise

Juiz condenou o réu, concedeu a ele o direito 
de recorrer em liberdade, mas lhe aplicou 
uma série de medidas cautelares diversas da 
prisão previstas no art. 319 do CPP.

Em apelação, o Tribunal de Justiça manteve a 
condenação.

Contra esse acórdão, o réu interpôs, simulta-
neamente, recurso especial e extraordinário.

A decisão do TJ foi proferida na época em que 
o entendimento do STF era no sentido de ser 
cabível a execução provisória da pena.

Diante disso, o TJ, logo depois de receber os 
recursos especial e extraordinário, determi-
nou que o condenado iniciasse imediatamen-
te o cumprimento da pena.

Ocorre que logo depois, o STF alterou a 
sua posição e passou a proibir a execução 
provisória da pena (ADC 43/DF, julgada em 
7/11/2019).

A defesa do réu impetrou habeas corpus pe-
dindo a liberdade imediata do condenado.

O STF concedeu a ordem, mas não para a 
liberdade imediata do condenado, e sim para 
que o Tribunal de Justiça analise eventual ne-
cessidade de prisão preventiva ou a aplicação 
de medidas cautelares diversas.

STF. 1ª Turma. HC 174875/MG, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 3/12/2019 (Info 962).

 � Se o PGJ decidir arquivar um PIC 
instaurado no exercício de sua com-
petência originária, ele não precisa-
rá submeter esse arquivamento ao 
Poder Judiciário, não se aplicando o 
art. 28 do CPP

O Procurador-Geral de Justiça, se entender 
que é caso de arquivamento do Procedimento 
de Investigação Criminal (PIC) por ausência 
de provas, não precisa submeter essa decisão 
de arquivamento à apreciação do Tribunal de 
Justiça, não se aplicando, nesta hipótese, o 
art. 28 do CPP.

O arquivamento do PIC, promovido pelo PGJ, 
nos casos de sua competência originária, não 
reclama prévia submissão ao Poder Judiciário, 
pois este arquivamento, que é por ausência de 
provas, não acarreta coisa julgada material.

O chefe do Ministério Público estadual é a 
autoridade própria para aferir a legitimidade 
do arquivamento do PIC. Logo, descabe a sub-
missão da decisão de arquivamento ao Poder 
Judiciário.

STF. 1ª Turma. MS 34730/DF, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 10/12/2019 (Info 963).
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 � Compete à Justiça Estadual julgar 
homicídio praticado por Policial 
Rodoviário Federal após desavença 
no trânsito ocorrida no seu desloca-
mento de casa para o trabalho 

Policial Rodoviário Federal, durante o trajeto 
de sua casa para o trabalho, envolveu-se em 
uma desavença no trânsito com o condutor de 
um veículo que dirigia sem respeitar a sinaliza-
ção e em alta velocidade. O Policial efetuou dis-
paros que resultaram na morte do condutor.

A competência para julgar essa acusação de 
homicídio é da Justiça Estadual.

A competência da Justiça Federal pressupõe a 
demonstração concreta das situações veicula-
das no art. 109 da CF/88. 

A mera condição de servidor público não bas-
ta para atraí-la, na medida em que o interesse 
da União há de sobressair das funções institu-
cionais, não da pessoa do agente.

A infração penal cometida pelo réu no deslo-
camento até o local de trabalho não guarda 
qualquer vinculação com o exercício das fun-
ções de Policial Rodoviário Federal.

STF. 1ª Turma. HC 157012/MS, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 10/12/2019 (Info 963).

 � Compete à Justiça Federal julgar 
crime contra a vida em desfavor de 
policiais militares, consumado ou 
tentado, praticado no contexto de 
crime de roubo armado contra ór-
gãos, autarquias ou empresas públi-
cas da União

Compete à Justiça Estadual julgar o crime de 
homicídio praticado contra policiais militares 
estaduais, ainda que no contexto do delito 
federal de contrabando (STJ. 3ª Seção. CC 
153.306/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, julgado em 22/11/2017). Ex: o 
sujeito ativo trazia cigarros importados em seu 
veículo e, para fugir de uma blitz, atirou e ma-
tou um dos policiais militares. Haverá desmem-
bramento: a Justiça Federal julgará o contra-
bando e a Justiça Estadual julgará o homicídio.

Situação diversa, entretanto, é aquela em que 
o crime contra a vida em desfavor de agentes 
estatais, consumado ou tentado, é praticado 
no contexto de crime de roubo armado contra 
órgãos, autarquias ou empresas públicas da 
União. Isso porque, nesta hipótese, a íntima 
relação entre a violência, elementar do crime 
de roubo, e o crime federal (roubo armado) 
atrai a conexão. Ex: o sujeito ativo cometeu 
roubo contra os Correios; depois de consu-
mado, passou a ser perseguido por policiais 
militares e atirou contra eles, matando um 
e ferindo o outro. O roubo e os delitos de 
homicídio serão julgados conjuntamente pela 
Justiça Federal. 

STJ. 3ª Seção. CC 165.117-RS, Rel. Min. Ribeiro 
Dantas, julgado em 23/10/2019 (Info 659).
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 �As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais 
da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remunera-
ção a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal

O STJ fixou quatro teses a respeito desse tema:

1) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não 
vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor 
dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que 
seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

2) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da 
OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais pratica-
dos, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor.

3) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor 
dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a sec-
cional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter 
vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, even-
tualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos 
arts. 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.656.322-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/10/2019 (Tema 984 – 
recurso repetitivo) (Info 659).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não ocorre substituição do Relator quando ele for vencido quanto à mera ad-
missibilidade da acusação na fase do art. 6º da Lei nº 8.038/90

Se a ação penal for de competência do STF e STJ, ela deverá obedecer a um rito processual próprio 
previsto na Lei nº 8.038/90. 

Na fase do art. 6º da Lei nº 8.038/90, o Tribunal se reúne para analisar a denúncia oferecida, ocasião 
em que poderá:

a) receber a denúncia (ou queixa).

b) rejeitar a denúncia (ou queixa): se estiver presente uma das hipóteses do art. 395 do CPP. Nesta 
segunda hipótese podemos dizer que o Tribunal decidiu pela não admissibilidade da acusação.

c) julgar improcedente a acusação: se estiver presente uma das situações do art. 397 do CPP.

Imagine que o Ministro Relator apresentou voto contrário à admissibilidade da acusação, sob o ar-
gumento de que não havia justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do CPP).

Ocorre que, depois dele, votou uma Ministra afirmando que havia sim justa causa.

Essa divergência inaugurada pela Ministra foi seguida pela maioria dos demais Ministros e, com 
isso, a denúncia contra o acusado foi recebida e iniciou-se a ação penal.

O Ministro deverá ser substituído na Relatoria do processo? Não.

Não ocorre substituição do Relator quando ele for vencido quanto à mera admissibilidade da acusa-
ção na fase do art. 6º da Lei nº 8.038/90. 

Situação diversa ocorre quando o Relator for vencido em questão de mérito, apta a produzir coisa 
julgada material, como nos casos de absolvição sumária e de extinção da punibilidade, passíveis de 
serem reconhecidas na fase do art. 6º da Lei nº 8.038/90 por força do art. 397 do CPP.

O Ministro que proferir o primeiro voto divergente sobre questão de mérito, condutor da tese ven-
cedora, deve ser designado substituto na relatoria do feito, ainda que o voto tenha sido proferido 
de forma antecipada, e que o Ministro na posição subsequente ao Relator originário na ordem de 
julgamento venha a aderir posteriormente à tese do voto divergente antecipado.

STJ. Corte Especial. APn 849-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07/08/2019 
(Info 659).
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 � É ilícita a prova obtida por meio de 
revista íntima realizada com base 
unicamente em denúncia anônima

É ilícita a prova obtida por meio de revista 
íntima realizada com base unicamente em 
denúncia anônima.

Caso concreto: a diretora da unidade prisio-
nal recebeu uma ligação anônima dizendo 
que Rafaela, que iria visitar seu marido João, 
tentaria entrar no presídio com droga. Diante 
disso, a diretora ordenou que a agente peni-
tenciária fizesse uma revista minuciosa em 
Rafaela. Na revista íntima efetuada, a agente 
penitenciária encontrou droga escondida na 
vagina da visitante. Rafaela confessou que 
estava levando a droga para seu marido. A 
prova colhida é ilícita.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.695.349-RS, Rel. Min. 
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 08/10/2019 
(Info 659).

 �A realização de perícia antropológica 
constitui-se em importante instru-
mento no caso de indígena acusado 
de crime de homicídio a fim de assis-
tir as partes nos debates em plenário

Embora não possua caráter vinculante, a rea-
lização de perícia antropológica constitui-se 
em importante instrumento para assistir as 
partes nos debates em plenário e também o 
julgador na imposição de eventual reprimen-
da, podendo, no caso, ser realizado após a 
pronúncia do réu, sem prejuízo ao andamen-
to processual.

STJ. 6ª Turma. RHC 86.305-RS, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, julgado em 01/10/2019 (Info 659).

 � É possível a comutação da pena 
prevista no Decreto 9.246/2017 aos 
condenados que estejam no regime 
fechado, semiaberto ou aberto, não 
havendo restrição quanto ao regime 
de cumprimento de pena

O Decreto nº 9.246/2017 não traz nenhuma res-
salva ao regime de cumprimento de pena quan-
do dispõe sobre a comutação aos condenados 
que cumprem pena privativa de liberdade.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.828.409-MS, Rel. Min. 
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 01/10/2019 
(Info 659).

 � Transferência para presídio federal 
sem oitiva prévia da defesa

Súmula 639-STJ: Não fere o contraditório e 
o devido processo decisão que, sem ouvida 
prévia da defesa, determine transferência ou 
permanência de custodiado em estabeleci-
mento penitenciário federal.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 27/11/2018, DJe 
5/12/2018.

 � É ilegal a sanção administrativa que 
impede definitivamente o direito do 
preso de receber visitas

É ilegal a sanção administrativa que impede 
definitivamente o direito do preso de receber 
visitas.  

STJ. 6ª Turma. RMS 48.818-SP, Rel. Min. Roge-
rio Schietti Cruz, julgado em 26/11/2019 (Info 
661).
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inseridos no Buscador no último mês

 �Militar foi reformado por invalidez; anos depois, assumiu cargo público e ficou 
recebendo os proventos e a remuneração do cargo; apesar disso, declarou à Ma-
rinha que não tinha outra fonte de renda; essa conduta, em tese, criminosa deve 
ser apurada pela Justiça Militar

É competente a Justiça Militar, na forma do art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar, para conduzir in-
quérito policial no qual se averiguam condutas que têm, no mínimo, potencial para causar prejuízo 
à Administração Militar (e/ou a seu patrimônio), seja decorrente da percepção ilegal de proventos 
de reforma por invalidez permanente que se revelem incompatíveis com o exercício de outra ativi-
dade laboral civil, seja em virtude da apresentação de declaração falsa perante a Marinha do Brasil.

STJ. 3ª Seção. CC 167.101-DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/09/2019 (Info 
657).

 �A Lei de Migração proíbe a expulsão caso o estrangeiro tenha filho brasileiro e 
ele esteja sob a sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva

A Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017 – art. 55, II, “a”) proíbe a expulsão caso o estrangeiro tenha 
filho brasileiro e ele esteja sob a sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva.

Existe até uma súmula bem antiga do STF tratando sobre o tema:

Súmula 1-STF: É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira, ou que tenha filho brasi-
leiro, dependente da economia paterna.

Em um caso concreto, o STF verificou que, no processo administrativo que tramitou junto ao Minis-
tério da Justiça, o estrangeiro não juntou provas suficientes da existência da dependência econômi-
ca do filho para com ele. Essas provas somente foram trazidas no habeas corpus.

Diante disso, o STF concedeu parcialmente a ordem para determinar que, por enquanto, não seja 
efetivada a expulsão do estrangeiro e que o Ministro da Justiça reavalie o caso concreto analisando 
os novos elementos trazidos pela defesa do estrangeiro no habeas corpus.

STF. 1ª Turma. HC 148558/SP e HC 150343/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Rober-
to Barroso, julgados em 26/11/2019 (Info 961).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Para fins de aposentadoria híbrida, o tempo rural pode ser remoto, descontínuo, 
não predominante, sem contribuições, não concomitante ao implemento das 
condições ou à data do requerimento administrativo

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei nº 8.213/91, 
pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por ida-
de, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 
3º, da Lei nº 8.213/91, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência 
ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento 
administrativo.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.788.404-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/08/2019  (re-
curso repetitivo - Tema 1007) (Info 655).

 � Se o acórdão absolutório foi combatido tempestivamente pelo assistente de 
acusação, não houve formação de coisa julgada em favor do réu, ainda que o MP 
tenha perdido o prazo

O Ministério Público e o assistente de acusação interpuseram recurso.

Ocorre que o recurso do MP não foi conhecido, por intempestividade.

Por outro lado, ficou constatado que o recurso do assistente de acusação foi interposto dentro do 
prazo.

Logo, se o acórdão absolutório foi combatido tempestivamente pelo assistente de acusação, não 
houve formação de coisa julgada em favor do réu e o recurso deve ser apreciado pelo Tribunal.

STF. 2ª Turma. HC 154076 AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/10/2019 (Info 958).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não cabe revisão criminal para questionar os critérios discricionários utiliza-
dos pelo órgão julgador na fixação da pena

Não é cabível revisão criminal para se pretender a rediscussão do mérito da condenação.

Não cabe revisão criminal para questionar os critérios discricionários utilizados pelo órgão julgador 
na fixação da pena.

Não se aplica a minorante do arrependimento posterior (art. 16 do CP) no caso do crime do art. 20 
da Lei nº 7.492/86, considerando que se trata de delito de natureza formal, que dispensa a ocorrên-
cia de resultado naturalístico.

Além disso, se a reparação do dano foi feita por terceira pessoa – sem que se comprove que agiu 
em nome do agente – não se aplica o benefício do arrependimento posterior, que exige pessoalida-
de e voluntariedade na reparação.

STF. Plenário. RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/11/2019 (Info 958).

 �O cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os 
recursos

O art. 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da condenação para que se inicie o cumprimento 
da pena, é constitucional, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, previsto no 
art. 5º, LVII, da CF/88.

Assim, é proibida a chamada “execução provisória da pena”.

Vale ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trânsito em julgado (antes do esgota-
mento de todos os recursos), no entanto, para isso, é necessário que seja proferida uma decisão 
judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado demonstre que estão presentes os 
requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente (preventi-
vamente), e não como execução provisória da pena.

STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 7/11/2019 
(Info 958).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É possível a ratificação da data de entrada do pedido de aposentadoria no curso 
da ação judicial 

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que im-
plementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre 
o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos 
dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.727.064-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/10/2019 (recur-
so repetitivo - Tema 995) (Info 661).

 �A decretação de intervenção federal em entidade de previdência complementar 
implica a suspensão do cumprimento de sentença

O art. 44 da LC 109/2001 prevê a possibilidade de intervenção estatal na entidade de previdência 
complementar que não estiver desempenhando corretamente suas atividades.

Essa intervenção é realizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PRE-
VIC), que é uma autarquia federal.

A intervenção feita nas entidades de previdência complementar é regida pela LC 109/2001 e, sub-
sidiariamente, pela Lei nº 6.024/74 (diploma que disciplina intervenção do BACEN nas instituições 
financeiras).

O art. 6º, I, da Lei nº 6.024/74 prevê que, nas hipóteses de intervenção, haverá a suspensão da exigi-
bilidade das obrigações vencidas, o que gera também a suspensão das execuções.

Logo, a decretação de intervenção federal em entidade de previdência complementar implica a sus-
pensão do cumprimento de sentença.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.796.664-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/11/2019 (Info 661).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É formalmente inconstitucional resolução do Senado que autoriza que os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios transfiram a cobrança de suas dívidas 
ativas a instituições financeiras

A Resolução 33/2006, do Senado Federal, autorizou que os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios transferissem a cobrança de suas dívidas ativas, por meio de endossos-mandatos, a institui-
ções financeiras.

Essa Resolução foi editada sob o fundamento de que estaria tratando sobre operações de crédito, 
nos termos do art. 52, VII, da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...) VII - dispor sobre limites globais e condições 
para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

O STF julgou inconstitucional essa Resolução porque a cessão a instituições financeiras, por endos-
so-mandato, de valores inscritos em dívida ativa estatal não pode ser enquadrada no conceito de 
operação de crédito (art. 29, III, da LC 101/2000).

Não há, portanto, correspondência entre o conceito de operação de crédito da LRF e a “cessão” dis-
ciplinada pela Resolução nº 33/2006.

A alteração na forma de cobrança da dívida ativa (seja ela tributária ou não-tributária) exige lei em 
sentido estrito, de modo que não pode o Senado Federal disciplinar a matéria por meio de resolu-
ção.

STF. Plenário. ADI 3786/DF e ADI 3845/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 3/10/2019 
(Info 954).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O valor pago a título de IPI por ocasião da aquisição de brindes que serão inseri-
dos em produtos industrializados não gera direito de creditamento de IPI

O art. 11 da Lei nº 9.779/99 assegura o creditamento de IPI na aquisição de matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização do produto final, quer estes 
lhe integrem, quer sejam consumidos no processo (de industrialização).

Os brindes, produtos perfeitos e acabados em processo industrial próprio, incluídos em outros pro-
dutos industrializados, não geram direito ao creditamento de IPI.

Caso concreto: indústria adquiriu réguas para serem oferecidas como brinde aos consumidores que 
comprassem determinado biscoito; o valor pago a título de IPI por esta indústria ao adquirir estas 
réguas não gera direito de creditamento de IPI.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.682.920-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 06/08/2019 (Info 654).

É constitucional o art. 9º da Lei 7.990/89, que prevê que os Estados devem repassar a todos os Mu-
nicípios de seu território 25% dos royalties recebidos pela exploração dos recursos naturais

O art. 9º da Lei nº 7.990/89 previu que os Estados deveriam repassar aos Municípios 25% dos royal-
ties recebidos pela exploração dos recursos naturais (petróleo, recursos hídricos para produção de 
energia elétrica e recursos minerais) em seu território.

De acordo com esse dispositivo, esses 25% seriam divididos entre todos os Municípios do respectivo 
Estado (e não apenas entre os Municípios onde há exploração desses recursos naturais.

Para o STF, essa previsão é constitucional e está em harmonia com o § 1º do art. 20 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4846/ES, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/10/2019 (Info 955).

 �Depois que o contribuinte pedia o parcelamento da Lei 11.941/2009, demorava 
algum tempo até que o Fisco fizesse a consolidação do débito; neste período, con-
tinuam incidindo juros moratórios sobre a dívida

Incidem juros moratórios no período entre o requerimento de adesão e a consolidação do débito a 
ser objeto do parcelamento tributário instituído pela Lei nº 11.941/2009.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.523.555-PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 13/08/2019 (Info 656).

DIREITO TRIBUTÁRIO



JULGADOS 
EM DESTAQUE

86

Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �No empréstimo compulsório sobre 
energia elétrica (DL 1.512/76), a Ele-
trobrás deverá pagar juros remune-
ratórios de 6% ao ano sobre a dife-
rença de correção monetária não 
paga nem convertida em ações

No empréstimo compulsório sobre energia 
elétrica, são devidos juros remuneratórios 
sobre a diferença de correção monetária não 
paga nem convertida em ações, no percentual 
de 6% ao ano, nos termos do art. 2º do Decre-
to-Lei nº 1.512/76.

STJ. 1ª Seção. EDv nos EAREsp 790.288-PR, Rel. 
Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/06/2019 
(Info 656).

 � Incide o IPI em importação de veícu-
los automotores por pessoa natural, 
ainda que não desempenhe ativida-
de empresarial, e o faça para uso 
próprio

Incide IPI sobre veículo importado para uso 
próprio, haja vista que tal cobrança não viola 
o princípio da não cumulatividade nem confi-
gura bitributação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.396.488-SC, Rel. Min. Fran-
cisco Falcão, julgado em 25/09/2019 (recurso 
repetitivo – revisão do Tema 695) (Info 657).

 �A receita derivada da operação deno-
minada back to back não goza de isen-
ção da contribuição do PIS e da COFINS

Com o objetivo de incentivar as exportações, 
a legislação brasileira prevê que não incidirá 
PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas auferi-
das pela pessoa jurídica com a exportação de 
mercadorias para o exterior.

A receita derivada da operação denominada 
back to back não goza dessa isenção da con-
tribuição do PIS e da COFINS. Isso porque a 
operação back to back não pode ser conside-
rada como exportação.

A operação back to back é aquela na qual uma 
empresa brasileira compra um produto de 
uma empresa no estrangeiro e revende essa 
mercadoria para outra pessoa que também 
está no estrangeiro. A grande peculiaridade, 
no entanto, é que esse produto vendido nem 
entra no território brasileiro. Assim, a opera-
ção back to back ocorre quando uma empresa 
nacional compra um produto de outro país, 
e envia para outro local no exterior, sem que 
este passe por território nacional. Como a 
mercadoria não sai do Brasil para o exterior, 
essa operação não se configura, de fato, como 
uma exportação e, portanto, não está abran-
gida pela isenção de PIS e COFINS.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.651.347-SP, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 05/09/2019 (Info 657).
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 � Se um imóvel é incluído dentro da abrangência de uma Estação Ecológica (Unida-
de de Conservação de Proteção Integral), deixa de ser devido o pagamento de IPTU

A qualificação de imóvel como estação ecológica limita o direito de propriedade, o que afasta a inci-
dência do IPTU.

A inclusão do imóvel do particular em Estação Ecológica representa uma evidente limitação admi-
nistrativa imposta pelo Estado, ocasionando o esvaziamento completo dos atributos inerentes à 
propriedade, retirando-lhe o domínio útil do imóvel.

Além disso, o art. 49 da Lei nº 9.985/2000 estabelece que a área de uma unidade de conservação 
de proteção integral é considerada zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual não incide IPTU, 
mas sim ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.695.340-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/09/2019 (Info 657).

 � É ilegal a pena de perdimento do veículo pela locadora que não teve participa-
ção no crime de contrabando e/ou descaminho

Em regra, a empresa que aluga veículos não pode sofrer a pena de perdimento em razão de con-
trabando ou descaminho praticado pelo condutor-locatário, salvo se tiver participação no ato ilícito 
para internalização de mercadoria própria.

O fato de a locadora não ter investigado os “antecedentes” do cliente não pode ser usado como 
argumento para se concluir pela responsabilidade da empresa.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.817.179-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 17/09/2019 (Info 658).

CUIDADO. Existem julgados do STJ afirmando que a pena de perdimento pode ser aplicada a veícu-
los sujeitos a leasing ou alienação fiduciária:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é dominante no sentido de permitir a aplicação da 
sanção de perdimento de veículo automotor objeto de alienação fiduciária ou arrendamento mer-
cantil (leasing), independentemente da valoração sobre a boa-fé do credor fiduciário ou arrendante.

A aplicação da aludida sanção administrativa não possui o condão de anular os respectivos contra-
tos de alienação fiduciária em garantia ou arrendamento mercantil efetuados entre credor e deve-
dor, os quais possuem o direito de discutir, posteriormente, os efeitos dessa perda na esfera civil.

STJ. 1ª Turma. REsp 1268210-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/2/2013 (Info 517).

STJ. 2ª Turma. REsp 1628038/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 05/11/2019.
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 � Incide o IRPF sobre o valor do abono 
de permanência e esse entendimen-
to não está sujeito à modulação de 
efeitos

O entendimento firmado no Recurso Especial 
repetitivo 1.192.556/PE, no sentido de que 
incide Imposto de Renda sobre o Abono de 
Permanência, deve ser aplicado sem modula-
ção temporal de seus efeitos.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.596.978-RJ, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 14/08/2019 
(Info 658).

 �Não há pagamento de juros, pela 
SELIC, quando se verifica que a soma 
dos recolhimentos por estimativa 
realizados ao longo do ano é maior 
do que o valor devido

Não viola a isonomia a ausência de previsão 
do pagamento de juros, pela taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 
(SELIC), quando se verifica que a soma dos re-
colhimentos por estimativa realizados ao lon-
go do ano é maior do que o valor devido, com 
base em efetiva apuração anual do lucro real, 
pois não existe mora da Fazenda Nacional.

STF. 1ª Turma. RE 479956/SC, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 22/10/2019 (Info 957).

 � É inconstitucional lei estadual que 
cria taxa de fiscalização da explo-
ração de recursos hídricos na qual o 
valor cobrado é muito superior em 
relação ao custo da atividade estatal 
relacionada

O STF declarou a inconstitucionalidade de Lei 
do Estado do Amapá, que instituiu a Taxa de 
Controle, Acompanhamento e Fiscalização das 
Atividades de Exploração e Aproveitamento 
de Recursos Hídricos (TFRH).

A Corte entendeu que o valor cobrado é mui-
to superior em relação ao custo da atividade 
estatal relacionada (fiscalização das empresas 
que exploram recursos hídricos). Logo, não há 
proporcionalidade entre o custo da atividade 
estatal e o valor que será pago pelos particu-
lares pela taxa. Isso viola as características da 
taxa, que é um tributo orientado pelo prin-
cípio da retributividade e que possui caráter 
contraprestacional e sinalagmático.

Além disso, a lei previa que apenas 30% dos 
valores arrecadados com a taxa seriam utiliza-
dos em atividades relacionadas com a política 
de recursos hídricos e os 70% restantes iriam 
para a conta única do Tesouro Estadual. Isso 
demonstra o caráter arrecadatório desta taxa.

Por fim, ao onerar excessivamente as empre-
sas que exploram recursos hídricos, a referida 
taxa adquiriu feições verdadeiramente confis-
catórias, dificultando, ou mesmo inviabilizan-
do, o desenvolvimento da atividade econômi-
ca. Houve, portanto, violação ao que prevê o 
art. 150, IV, da CF/88, que proíbe que os tribu-
tos sejam utilizados com efeito de confisco.

STF. Plenário. ADI 6211/AP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 4/12/2019 (Info 962).
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 � Existe direito de creditamento de PIS/PASEP e COFINS em caso de ICMS-ST?

O contribuinte substituído do ICMS tem direito de creditamento de PIS e COFINS, na forma do art. 3º 
das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, sobre os valores recolhidos pelo contribuinte substituto no 
regime de substituição tributária “para frente”?

1ª Turma do STJ: SIM

É possível o desconto de créditos existentes de contribuição ao PIS e da COFINS, pelo contribuinte 
substituído, sobre o ICMS recolhido pelo substituto, no regime de substituição tributária progressiva 
do imposto estadual (ICMS-ST), na aquisição de bens para revenda.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.428.247-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, julga-
do em 15/10/2019 (Info 659).

2ª Turma do STJ: NÃO

O contribuinte não tem direito a creditamento, no âmbito do regime não cumulativo das contri-
buições ao PIS/PASEP e da COFINS, dos valores que, na condição de substituído tributário, paga ao 
substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-ST.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.456.648-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/6/2016 (Info 586).

 �O trânsito em julgado da anulação ou da reforma de acórdão favorável a contri-
buinte marca o início do prazo prescricional para o Fisco cobrar o crédito tributário

O simples ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade tributária não é suficiente para impe-
dir a cobrança judicial do tributo que a Fazenda Pública entende devido.

A sentença de procedência na ação declaratória de inexigibilidade tributária, por si só, também não 
é suficiente para impedir a cobrança do tributo. Por falta de previsão legal, a sentença favorável ao 
sujeito passivo impugnada por apelação da Fazenda Pública não suspende a exigibilidade do crédito 
tributário. Isso porque a apelação, neste caso, é um recurso dotado de efeito suspensivo.

Por outro lado, se a Fazenda Pública recorre e o Tribunal prolata acórdão confirmando a sentença 
favorável ao contribuinte, esta decisão produz efeitos desde logo, infirmando a certeza do correspon-
dente crédito inscrito em dívida ativa e, por conseguinte, impedindo o ajuizamento da execução fiscal.

Por fim, se o Fisco conseguir anular ou reformar esse acórdão do Tribunal de 2ª instância, ele volta a 
ter a possibilidade de cobrar o tributo.

Depois de anulado ou reformado o aludido acórdão e, não ocorrendo nenhuma causa de suspen-
são de exigibilidade (art. 151 do CTN), o Fisco estará autorizado a fazer a cobrança do crédito tribu-
tário. Logo, com o trânsito em julgado desta decisão que anulou ou reformou o acórdão inicia-se a 
contagem da prescrição para o ajuizamento da execução fiscal.

STJ. 1ª Turma. AREsp 1.280.342-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/10/2019 (Info 660).
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