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A LEI 14.071/2020 
REALMENTE PROIBIU AS PENAS RESTRITIVAS 
DE DIREITOS PARA OS CRIMES DO ART. 302, 
§ 3º E DO ART. 303, § 2º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO?

Foi publicada no dia 14/10/2020, a Lei nº 14.071/2020, que altera inúmeros dispositivos do Código de 
Trânsito Brasileiro. 

As principais alterações da Lei nº 14.071/2020 estão relacionadas com a composição do Conselho Nacio-
nal de Trânsito e com a ampliação do prazo de validade das habilitações.

Irei, contudo, comentar aqui apenas uma mudança, que está ligada ao Direito Penal: a inserção do art. 
312-B ao Código de Trânsito.

Antes de explicar diretamente o novo art. 312-B, é importante relembrarmos alguns conceitos relaciona-
dos com crimes de trânsito e aplicação de penas restritivas de direito.

Crimes de trânsito

O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se 
pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que é a Lei nº 9.503/97.

O CTB prevê, dentre outras disposições, infrações de natureza administrativa (infrações de trânsito) 
e infrações de natureza penal (crimes de trânsito).

Os crimes de trânsito estão previstos nos arts. 302 a 312 do CTB.



REPORTAGEM 
DE CAPA

2

Quero falar a respeito de dois crimes de trânsito:

• art. 302, § 3º do CTB: homicídio culposo no 
trânsito qualificado pela embriaguez ou uso de 
substância psicoativa;

• art. 303, § 2º do CTB: lesão corporal culposa no 
trânsito qualificada. 

Homicídio culposo no trânsito qualificado pela em-
briaguez ou uso de substância psicoativa (art. 302, 
§ 3º do CTB)

O crime de homicídio culposo no trânsito é pre-
visto no art. 302.

O § 3º do art. 302 pune a conduta do agente que 
provoca homicídio culposo no trânsito conduzin-
do o veículo automotor sob a influência de álcool 
ou de qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na dire-
ção de veículo automotor:

(...)

§ 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a 
influência de álcool ou de qualquer outra subs-
tância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e sus-
pensão ou proibição do direito de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor.

Lesão corporal culposa no trânsito qualificada 
(art. 303, § 2º do CTB)

O art. 303 do CTB trata sobre o crime de lesão 
corporal culposa no trânsito.

O § 2º do art. 303 prevê uma qualificadora nos 
seguintes termos:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na 
direção de veículo automotor:

(...)

§ 2º A pena privativa de liberdade é de reclu-
são de dois a cinco anos, sem prejuízo das ou-
tras penas previstas neste artigo, se o agente 
conduz o veículo com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool ou 
de outra substância psicoativa que determine 
dependência, e se do crime resultar lesão cor-
poral de natureza grave ou gravíssima.

São exigidos três requisitos:

1) deve ter havido lesão corporal culposa come-
tida pelo agente na direção de veículo automotor;

2) o agente conduzia o veículo com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa que de-
termine dependência; e 

3) a lesão corporal provocada na vítima foi de 
natureza grave ou gravíssima.

Penas restritivas de direitos

O Código Penal prevê que, em determinadas 
situações, em se tratando de pessoa condenada 
a uma pena privativa de liberdade, pode ser esta 
reprimenda substituída por uma ou duas penas 
restritivas de direito.

Falando de forma ampla, os crimes de trânsito 
admitem penas restritivas de direito? Se o réu for 
condenado por um crime de trânsito, poderá rece-
ber penas restritivas de direito?

Em regra, sim. É possível, desde que preenchidos 
os requisitos do art. 44 do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são 
autônomas e substituem as privativas de 
liberdade, quando:
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I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como 
os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vou organizar melhor para você esses requisitos do art. 44. Eles podem ser assim esquematizados:

1º requisito (objetivo): 
Natureza do crime 
e quantum da pena

2º requisito (subjetivo): 
Não ser reincidente em crime doloso

3º requisito (subjetivo): 
A substituição seja indicada 

e suficiente

a) Crime doloso:

• pena igual ou inferior 
a 4 anos;

• sem violência ou grave 
ameaça a pessoa.

b) Crime culposo: qualquer 
que seja a pena aplicada.

Regra: não ser reincidente 
em crime doloso

Exceção:

§ 3º Se o condenado for reincidente, 
o juiz poderá aplicar a substituição, 
desde que, em face de condenação 
anterior, a medida seja socialmente 
recomendável e a reincidência não 

se tenha operado em virtude da prá-
tica do mesmo crime.

A culpabilidade, os antece-
dentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, 
bem como os motivos e as 

circunstâncias indicarem que 
essa substituição seja suficien-
te (Princípio da suficiência da 

resposta alternativa ao delito).

É possível aplicar penas restritivas de direitos para os crimes do art. 302, § 3º e do art. 303, § 2º do CTB? Se o 
réu for condenado por um desses dois crimes, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade por restriti-
vas de direito?

Antes da Lei nº 14.071/2020: SIM

Não havia, em princípio, qualquer vedação legal abstrata para que o indivíduo condenado pelos crimes do 
art. 302, § 3º e do art. 303, § 2º do CTB tivessem a pena privativa de liberdade substituída por penas restriti-
vas de direitos, desde que, obviamente, fossem cumpridos os demais requisitos do art. 44 do Código Penal.

Vale ressaltar que o inciso I do art. 44 do Código Penal não era óbice para a aplicação da pena restritiva 
de direitos mesmo no caso do art. 302, § 3º, do CTB, que tem pena de 5 a 8 anos. Isso porque se trata de 
crime culposo e, portanto, não se encontra submetido ao limite de pena de 4 anos previsto no inciso I do 
art. 44 do CP. Nesse sentido:

“Apesar da elevada pena mínima (sobretudo para um crime culposo), tal crime admite a substituição 
por restritiva de direito. Afinal, o limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal, refere-se ex-
clusivamente a crimes dolosos. Evidentemente, o juiz pode deixar de proceder à substituição no caso 
concreto por falta dos requisitos subjetivos.” (ALVES, Jamil Chaim. Manual de Direito Penal. Salvador: 
Juspodivm, 2020, p. 539).
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O que pretendeu fazer a Lei nº 14.071/2020?

A Lei nº 14.071/2020 inseriu o art. 312-B do CTB 
com o objetivo de proibir a aplicação de penas 
restritivas de direitos para os crimes do art. 302, 
§ 3º e do art. 303, § 2º do CTB. Essa foi a intenção 
do legislador conforme se observa pelas notícias 
divulgadas pelos sites oficiais do Senado Federal 
e da Presidência da República:

“O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 
14.071, que promove uma série de altera-
ções no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A 
norma, que foi publicada com vetos na edição 
desta quarta-feira (13) do Diário Oficial da 
União, entra em vigor dentro de 180 dias. 

(...)

A nova norma prevê também que, em casos 
de lesão corporal e homicídio causados por 
motorista embriagado, mesmo que sem in-
tenção, a pena de reclusão não pode mais ser 
substituída por outra mais branda, restritiva 
de direitos.” (https://www12.senado.leg.br/no-
ticias/materias/2020/10/14/mudancas-no-co-
digo-de-transito-sao-sancionadas-com-vetos”

“O presidente da República, Jair Bolsonaro, 
sancionou a Lei 14.071/20, com mudanças 
na lei de trânsito aprovadas pelo Congresso 
Nacional. Dentre as principais alterações, 
destacam-se:

(...)

Proibir a conversão de pena privativa de liberda-
de em pena restritiva de direitos quando o moto-
rista comete homicídio culposo ou lesão corporal 
sob efeito de álcool ou outro psicoativo;” 

(https://www.gov.br/secretariageral/ptbr/noti-
cias/2020/outubro/presidente-bolsonaro-san-
ciona-alteracoes-no-codigo-de-transito-brasi-
leiro-ctb)

Penso, contudo, que houve uma considerável 
falha legislativa. Veja a redação do dispositivo 
inserido:

Art. 312-B. Aos crimes previstos no § 3º do art. 
302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se 
aplica o disposto no inciso I do caput do art. 
44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal).

A possibilidade de substituição da pena restritiva 
de direitos está prevista no caput do art. 44 do 
Código Penal. O caput traz a regra geral: “Art. 44. 
As penas restritivas de direitos são autônomas e 
substituem as privativas de liberdade, quando:”

Os incisos do caput do art. 44 trazem os requi-
sitos, ou seja, as condições para que se possa 
aplicar a substituição.

Logo, ao afirmar que o inciso I do art. 44 do CP 
não se aplica para os crimes previstos no § 3º do 
art. 302 e no § 2º do art. 303 do CTB, o art. 312-B 
do CTB está apenas dizendo que esse requisito 
não é exigido. É como se o art. 312-B do CTB esti-
vesse afirmando que, para a aplicação das penas 
restritivas de direito para os crimes do art. 302, § 
3º e do art. 303, § 2º do CTB basta o cumprimen-
to dos requisitos dos incisos II e III do art. 44 do 
CP. Obs: o requisito do inciso II do art. 44 do CP 
também não se aplica a crimes culposos. Isso sig-
nifica que, na prática, para a aplicação das penas 
restritivas de direito aos crimes do art. 302, § 3º e 
do art. 303, § 2º do CTB basta atender o inciso III 
do art. 44 do CP.

Assim, ainda que tenha sido, supostamente, a 
intenção do legislador endurecer o tratamento 
penal, o certo é que a literalidade do art. 312-B 
do CTB não proibiu a aplicação das penas restri-
tivas de direitos para os crimes do art. 302, § 3º e 
do art. 303, § 2º do CTB.

https://www.gov.br/secretariageral/ptbr/noticias/2020/outubro/presidente-bolsonaro-sanciona-alteracoes-no-codigo-de-transito-brasileiro-ctb
https://www.gov.br/secretariageral/ptbr/noticias/2020/outubro/presidente-bolsonaro-sanciona-alteracoes-no-codigo-de-transito-brasileiro-ctb
https://www.gov.br/secretariageral/ptbr/noticias/2020/outubro/presidente-bolsonaro-sanciona-alteracoes-no-codigo-de-transito-brasileiro-ctb
https://www.gov.br/secretariageral/ptbr/noticias/2020/outubro/presidente-bolsonaro-sanciona-alteracoes-no-codigo-de-transito-brasileiro-ctb
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Houve, repito, grave falha do legislador que, penso, não pode ser suprida mediante interpretação extensi-
va porque se trata de norma que tolhe direitos.

Vacatio legis

A Lei nº 14.071/2020 tem vacatio legis de 180 dias e entrará em vigor no dia 12 de abril de 2021. 

https://www.editorajuspodivm.com.br/vade-mecum-de-jurisprudencia-dizer-o-direito-versao-espiral-2020
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional lei estadual que proíba a Administração Pública de contratar 
empresa que tenha tido empregado condenado por crime ou contravenção rela-
cionados com a prática de atos discriminatórios

É inconstitucional lei estadual que proíba que a Administração Pública contrate empresa cujo dire-
tor, gerente ou empregado tenha sido condenado por crime ou contravenção relacionados com a 
prática de atos discriminatórios.

Essa lei viola os princípios da intransmissibilidade da pena, da responsabilidade pessoal e do devido 
processo legal.

STF. Plenário. ADI 3092, Rel. Marco Aurélio, julgado em 22/06/2020 (Info 987 – clipping).

 � STF determinou a suspensão da investigação que estava sendo realizada pelo 
Ministério da Justiça contra servidores públicos e demais cidadãos integrantes 
de movimento político antifascista

A imprensa divulgou que o Ministério da Justiça estaria investigando e elaborando dossiês sigilosos 
contra um grupo de servidores públicos identificados como integrantes do “movimento antifascismo”. 
Os principais alvos da investigação seriam professores e policiais autointitulados de “antifascistas”.

Determinado partido político ajuizou ADPF para que o STF declare que essa investigação viola os 
preceitos fundamentais da liberdade de expressão, reunião, associação, inviolabilidade de intimida-
de, vida privada e honra.

O STF deferiu medida cautelar para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública (MJSP) de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as 
escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais 
e municipais identificados como integrantes de movimento político antifascista, professores univer-
sitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livre-
mente expressar-se, reunir-se e associar-se.

STF. Plenário. ADPF 722 MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19 e 20/8/2020 (Info 987).

 �As hipóteses de impedimento e suspeição restringem-se aos processos subjeti-
vos; logo, não se aplicam, ordinariamente, ao processo de fiscalização concen-
trada de constitucionalidade

Não há impedimento, nem suspeição de ministro, nos julgamentos de ações de controle concentra-
do, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação.

STF. Plenário. ADI 6362/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2/9/2020 (Info 989).

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

 � Lei distrital não pode conferir porte de arma nem determinar o exercício de ati-
vidades de segurança pública a agentes e inspetores de trânsito

A Constituição Federal, nos incisos do art. 144, estabelece quais são os órgãos de segurança pública. 
Esse rol é taxativo e de observância obrigatória pelo legislador infraconstitucional. Como conse-
quência, os Estados-membros não podem atribuir o exercício de atividades de segurança pública a 
órgãos diversos daqueles previstos na Constituição Federal.

Assim, a lei distrital, ao estabelecer que os agentes de trânsito exercem atividades de segurança pú-
blica, possui vício de inconstitucionalidade material porque violou o rol taxativo dos órgãos encarre-
gados da segurança pública previsto no art. 144 da CF/88.

Compete aos órgãos e agentes de trânsito estaduais, distritais e municipais o exercício da “seguran-
ça viária”, que compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras ativi-
dades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente (art. 144, 
§ 10, da CF/88). As atividades de segurança viária não se confundem com “segurança pública”. 

Compete à União, nos termos do art. 21, VI; e 22, I, da Constituição, a definição dos requisitos para a 
concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere 
a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema 
no país, questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional. Desse modo, é inconstitu-
cional a lei distrital que disponha sobre porte de arma de fogo, criando hipóteses não previstas na le-
gislação federal de regência, notadamente a Lei federal nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

STF. Plenário. ADI 3996, Rel. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020 (Info 987 – clipping).

 �Usurpa a competência dos Municípios a exigência feita pela Constituição Esta-
dual de que os serviços de saneamento e abastecimento de água sejam realiza-
dos por pessoa jurídica de direito público ou sociedade de economia mista

É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que preveja que os serviços públicos de sa-
neamento e de abastecimento de água serão prestados por pessoas jurídicas de direito público ou 
por sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo, do Poder Público Esta-
dual ou Municipal.

Compete aos Municípios a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico. Assim, a eles 
cabe escolher a forma da prestação desses serviços, se diretamente ou por delegação à iniciativa 
privada mediante prévia licitação. Isso é garantido pelo art. 30, I e IV, da CF/88.

Além disso, essa previsão da Constituição Estadual também viola o art. 175 da Constituição Federal, 
que atribui ao poder público a escolha da prestação de serviços públicos de forma direta ou sob 
regime de concessão ou permissão mediante prévia licitação.

STF. Plenário. ADI 4454, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 05/08/2020 (Info 988 – clipping).

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

 � Para ser considerada entidade de 
classe de âmbito nacional e, assim, 
ter legitimidade para propor ações 
de controle abstrato de constitucio-
nalidade, é necessário que a entida-
de possua associados em pelo menos 
9 Estados-membros

A CF/88 e a lei preveem que a “entidade de 
classe de âmbito nacional” possui legitimidade 
para propor ADI, ADC e ADPF.

A jurisprudência do STF, contudo, afirma que 
apenas as entidades de classe com associados 
ou membros em pelo menos 9 (nove) Estados 
da Federação dispõem de legitimidade ati-
va para ajuizar ação de controle abstrato de 
constitucionalidade.

Assim, não basta que a entidade declare no 
seu estatuto ou ato constitutivo que possui 
caráter nacional. É necessário que existam 
associados ou membros em pelo menos 9 
(nove) Estados da Federação. Isso representa 
1/3 dos Estados-membros/DF.

Trata-se de um critério objetivo construído 
pelo STF com base na aplicação analógica da 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos (art. 7º, § 
1º, da Lei nº 9.096/95).

STF. Plenário. ADI 3287, Rel. Marco Aurélio, 
Relator p/ Acórdão Ricardo Lewandowski, jul-
gado em 05/08/2020 (Info 988 – clipping).

 �Os entes federativos podem decretar 
a requisição administrativa de bens 
e serviços para enfrentar a Covid-19 
sem necessidade de autorização do 
Ministério da Saúde

O art. 3º, caput, VII e § 7º, III, da Lei nº 
13.979/2020 autoriza que os gestores locais de 
saúde (secretarias estaduais e municipais, p. 
ex.), mesmo sem autorização do Ministério da 
Saúde, façam a requisição de bens e serviços.

O STF afirmou que esses dispositivos são 
constitucionais.

Não se exige autorização do Ministério da 
Saúde para que os Estados-membros, Distrito 
Federal e Municípios decretem a requisição 
administrativa prevista no art. 3º, caput, VII e 
§ 7º, III, da Lei nº 13.979/2020, no exercício de 
suas competências constitucionais.

STF. Plenário. ADI 6362/DF, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 2/9/2020 (Info 989).

 � É incompatível com a Constituição 
Federal o entendimento de que o Go-
vernador do Estado deve autorizar a 
propositura de ação de improbidade 
pela Procuradoria

Para que o Procurador do Estado possa pro-
por ação civil pública (ex: ação civil pública de 
improbidade administrativa), não é necessá-
ria autorização do Govenador do Estado. No 
entanto, é indispensável a anuência do Procu-
rador-Geral do Estado.

STF. 1ª Turma. ARE 1165456 AgR/SE, rel. orig. 
Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 1º/9/2020 (Info 989).

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

 �Havendo convênio entre a Defensoria e a OAB possibilitando a atuação dos cau-
sídicos quando não houver defensor público para a causa, os honorários podem 
ser executados nos próprios autos, mesmo se o Estado não tiver participado da 
ação de conhecimento

Caso concreto: advogado atuou como defensor dativo em ação de alimentos. Esse advogado atuou 
porque na localidade não há Defensoria Pública e existe um convênio com a OAB para que esse 
serviço seja realizado por advogados que receberão honorários pagos pelo Estado. Na sentença, o 
magistrado arbitrou a verba honorária conforme disposto na tabela do convênio. Porém, o Estado 
pagou só uma parte. 

Neste caso, o STJ afirmou que o advogado poderá executar (cobrar) os honorários do Estado, nos 
próprios autos, mesmo o Estado não tendo participado da ação de conhecimento.

Se for exigido que os advogados promovam uma ação específica contra a Fazenda Pública para po-
derem receber seus honorários, isso fará com que eles sejam muito resistentes em aceitar a função 
de advogado dativo, porque terão de trabalhar não só na ação para a qual foram designados, mas 
também em outra ação que terão de propor contra a Fazenda Pública.

O fato de o Estado não ter participado da lide na ação de conhecimento não impede que ele seja 
intimado a pagar os honorários, que são de sua responsabilidade em razão de convênio celebrado 
entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, em cumprimento de sentença.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.698.526-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, julgado em 05/02/2020 (Info 673).

 �O Tribunal de Contas do Distrito Federal tem competência para fiscalizar a apli-
cação de recursos federais repassados ao Distrito Federal

O TCU, por força do art. 71, VI, da CF/88, tem competência para fiscalizar o uso dos recursos federais 
repassados a outros entes federados, como no caso de verbas federais repassadas ao Distrito Federal. 

Vale ressaltar, contudo, que, diante da autonomia própria dos entes federados, a fiscalização, pelo 
TCU, dos recursos federais repassados ao Distrito Federal não impede que o TCDF também faça a 
fiscalização da aplicação desses mesmos recursos, até porque ele tem pleno e legítimo interesse na 
regular prestação dos serviços de saúde no seu território.

Assim, por força dos arts. 71 e 75 da Constituição Federal e do art. 78 da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem competência para fiscalizar a aplicação de 
recursos federais repassados ao Distrito Federal.

STJ. 1ª Turma. RMS 61.997-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/06/2020 (Info 674).

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

 �O art. 15 do Código Florestal não se aplica para situações consolidadas antes de 
sua vigência

O art. 15 da Lei nº 12.651/2012, que admite o cômputo da área de preservação permanente no 
cálculo do percentual de instituição da reserva legal do imóvel, não retroage para alcançar situações 
consolidadas antes de sua vigência.

Em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a apli-
cação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.646.193-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Gurgel de Fa-
ria, julgado em 12/05/2020 (Info 673).

DIREITO AMBIENTAL

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �A inscrição de Estado-membro nos 
cadastros federais de inadimplência 
antes da instauração e do julgamen-
to de tomada de contas especial viola 
o devido processo legal

A tomada de contas especial é a medida 
adequada para se alcançar o reconhecimento 
definitivo das irregularidades detectadas. Só a 
partir daí é que se permite a inscrição do ente 
nos cadastros de restrição ao crédito organi-
zados e mantidos pela União.

O processo de contas é essencial para a apuração 
de responsabilidades. Não se pode impor sanção 
sem anterior identificação de responsáveis.

STF. Plenário. ACO 2910 AgR, Rel. Roberto Barro-
so, julgado em 29/06/2020 (Info 988 – clipping).

 �O art. 927, parágrafo único, do Có-
digo Civil pode ser aplicado para a 
responsabilidade civil do Estado

Aplica-se igualmente ao estado o que previsto 
no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, 
relativo à responsabilidade civil objetiva por 
atividade naturalmente perigosa, irrelevante o 
fato de a conduta ser comissiva ou omissiva.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.869.046-SP, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 09/06/2020 
(Info 674).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Os benefícios da colaboração premia-
da, previstos nas Leis nº 8.884/94 e 
9.807/99, não são aplicáveis no âmbito 
da ação de improbidade administrativa

Os benefícios de colaboração premiada 
previstos na nº Lei 9.807/99 - que instituiu o 
Programa Federal de Assistência a Vítimas e 
a Testemunhas Ameaçadas -, bem como na 
antiga Lei Antitruste (Lei nº 8.884/94), não são 
aplicáveis para os casos em que não se discu-
te a prática de crimes contra a ordem econô-
mica, nem estão demonstradas as hipóteses 
de proteção previstas na Lei nº 9.807/99.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.464.287-DF, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 
10/03/2020 (Info 674).

Observação: os fatos julgados pelo STJ ocor-
reram antes da Lei nº 12.850/2013 e da Lei nº 
13.964/2019.

O § 1º do art. 17 da Lei nº 8.492/92 proibia a 
realização de transação, acordo ou conciliação 
nas ações de improbidade administrativa. A 
Lei nº 13.964/2019 alterou esse dispositivo 
para admitir a celebração de acordo de não 
persecução cível. Veja a redação atual:

Art. 17. (...) § 1º As ações de que trata este ar-
tigo admitem a celebração de acordo de não 
persecução cível, nos termos desta Lei.

 �As operadoras de cartão de crédito 
em sentido estrito passam a ser regu-
ladas e fiscalizadas pelo Conselho Mo-
netário Nacional e pelo Banco Central 
apenas após a edição da MP 615/2013

Existem dois tipos de instituições que podem 
emitir cartões de crédito: 

1) instituições financeiras, que emitem e admi-
nistram cartões próprios ou de terceiros e con-
cedem financiamento direto aos portadores; 

2) operadoras de cartão de crédito em sentido 
estrito, que são empresas não financeiras que 
emitem e administram cartões próprios ou de 
terceiros, que não financiam os seus clientes.

As instituições financeiras que emitem e admi-
nistram cartões próprios ou de terceiros (pri-
meiro tipo acima) já eram fiscalizadas pelo Ba-
cen, nos termos do art. 10, IX, da Lei nº 4.595/64.

Por outro lado, as operadoras de cartão de 
crédito em sentido estrito só passaram a ser 
reguladas e fiscalizadas pelo CMN e pelo Ba-
cen após a edição da MP 615/2013.

Antes da edição da MP 615/2013, não ha-
via dispositivo legal que obrigasse o CMN a 
regular e o Bacen a fiscalizar as atividades das 
operadoras de cartão de crédito em senti-
do estrito. Isso porque a intermediação que 
essas fazem não tem natureza financeira para 
os fins do art. 17 da Lei nº 4.595/64.

Atualmente, existe previsão legal de normati-
zação e fiscalização das operadoras em sentido 
estrito por parte do CMN e do Bacen, quadro 
que se formou com a edição da MP 615/2013.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.359.624-SP, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 
10/03/2020 (Info 674).

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

 �Não há condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsidera-
ção da personalidade jurídica

Em regra, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em qualquer incidente proces-
sual, ressalvados os casos excepcionais.

Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não cabe a condenação nos 
ônus sucumbenciais em razão da ausência de previsão legal. Logo, é irrelevante apurar quem deu 
causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.845.536-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze, 
julgado em 26/05/2020 (Info 673).

 �O ato de vandalismo que resulta no rompimento de cabos elétricos de vagão de trem 
não exclui necessariamente a responsabilidade da concessionária/transportadora

Caso concreto: houve uma explosão elétrica no vagão de trem durante o transporte, o que gerou 
tumulto e pânico entre os passageiros. Essa explosão decorreu de ato de vandalismo.

Mesmo que o dano tenha sido decorrente de uma conduta de terceiro, persiste a responsabilidade 
da concessionária. Isso porque a conduta do terceiro, neste caso, está inserida no risco do transpor-
tador, relacionando-se com a sua atividade. Logo, configura o chamado fortuito interno, que não é 
capaz de excluir a responsabilidade.

O contrato de transporte de passageiros envolve a chamada cláusula de incolumidade, segundo 
a qual o transportador deve empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para 
preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o 
trajeto, até o destino final da viagem.

Assim, o ato de vandalismo que resulta no rompimento de cabos elétricos de vagão de trem não 
exclui a responsabilidade da concessionária/transportadora, pois cabe a ela cumprir protocolos de 
atuação para evitar tumulto, pânico e submissão dos passageiros a mais situações de perigo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.786.722-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/06/2020 (Info 673).

 �O prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida é material e, por-
tanto, contado em dias corridos

O prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decre-
to-Lei nº 911/1969, deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem 
em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/2015.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.863-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/06/2020 (Info 673).

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

 �O juiz deve adotar as medidas do art. 
139, IV, do CPC para superar a resis-
tência da pessoa que deveria forne-
cer o material para exame de DNA, 
mas está se recusando a fazê-lo

O juiz deve adotar todas as medidas indutivas, 
mandamentais e coercitivas, como autoriza 
o art. 139, IV, do CPC, com vistas a refrear a 
renitência de quem deve fornecer o material 
para exame de DNA, especialmente quando a 
presunção contida na Súmula 301/STJ se reve-
lar insuficiente para resolver a controvérsia.

STJ. 2ª Seção. Rcl 37.521-SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 13/05/2020 (Info 673).

 � É possível a realização de acordo 
com a finalidade de exonerar o deve-
dor do pagamento de alimentos devi-
dos e não pagos

É irrenunciável o direito aos alimentos pre-
sentes e futuros (art. 1.707 do Código Civil). O 
credor pode, contudo, renunciar aos alimen-
tos pretéritos devidos e não prestados. Isso 
porque a irrenunciabilidade atinge o direito, e 
não o seu exercício.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.529.532-DF, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
09/06/2020 (Info 673).

 � É cabível ação de exigir contas pelo 
alimentante contra a genitora guar-
diã do alimentado para obtenção de 
informações sobre a destinação da 
pensão paga, desde que proposta 
sem a finalidade de apurar a existên-
cia de eventual crédito

O alimentante não-guardião tem o direito de 
averiguar se os valores que paga a título de 
pensão alimentícia estão sendo realmente 
dirigidos ao beneficiário e voltados ao paga-
mento de suas despesas e ao atendimento 
dos seus interesses básicos fundamentais. 
Essa possibilidade decorre do exercício pleno 
do poder familiar e tem previsão expressa no 
§ 5º do art. 1.538 do CC:

§ 5º  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe 
que não a detenha a supervisionar os interes-
ses dos filhos, e, para possibilitar tal super-
visão, qualquer dos genitores sempre será 
parte legítima para solicitar informações e/ou 
prestação de contas, objetivas ou subjetivas, 
em assuntos ou situações que direta ou indi-
retamente afetem a saúde física e psicológica 
e a educação de seus filhos.

Vale ressaltar, no entanto, que o legítimo in-
teresse processual em ação dessa natureza é 
exclusivamente a finalidade protetiva da crian-
ça ou do adolescente beneficiário dos alimen-
tos, diante da sua possível malversação. Esta 
ação não pode buscar eventual acertamento 
de contas, perseguições ou picuinhas com a(o) 
guardiã(ao), ficando vedada a possibilidade de 
apuração de créditos ou preparação de revi-
sional pois os alimentos são irrepetíveis.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.814.639-RS, Rel. Min. Pau-
lo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Moura 
Ribeiro, julgado em 26/05/2020 (Info 673).

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

 � Como fica a prisão civil do devedor de alimentos durante a pandemia da Covid-19?

Como fica a prisão civil do devedor de alimentos durante a pandemia da Covid-19?

4ª Turma do STJ e CNJ: prisão domiciliar

Durante a pandemia de Covid-19, deve-se assegurar prisão domiciliar aos presos em decorrência de 
dívidas alimentícias.

O contexto atual de gravíssima pandemia devido ao chamado coronavírus desaconselha a manu-
tenção do devedor em ambiente fechado, insalubre e potencialmente perigoso.

Assim, diante do iminente risco de contágio pelo Covid-19, bem como em razão dos esforços expen-
didos pelas autoridades públicas em reduzir o avanço da pandemia, é recomendável o cumprimen-
to da prisão civil por dívida alimentar em prisão domiciliar.

STJ. 4ª Turma. HC 561.257-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/05/2020 (Info 671).

3ª Turma do STJ: suspensa

Durante a pandemia de Covid-19, deve-se suspender a prisão civil dos devedores (e não assegurar a 
prisão domiciliar).

Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19), admite-se, excepcionalmente, a sus-
pensão da prisão dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado.

Assegurar aos presos por dívidas alimentares o direito à prisão domiciliar é medida que não cumpre 
o mandamento legal e que fere, por vias transversas, a própria dignidade do alimentando. 

Por esse motivo, não é plausível substituir o encarceramento pelo confinamento social, o que, aliás, 
já é a realidade da maioria da população, isolada em prol do bem-estar de toda a coletividade.

A excepcionalidade da situação emergencial de saúde pública permite o diferimento provisório da 
execução da obrigação cível enquanto pendente a pandemia. 

A prisão civil suspensa terá seu cumprimento no momento processual oportuno, já que a dívida 
alimentar remanesce íntegra, pois não se olvida que, afinal, também está em jogo a dignidade do 
alimentando, em regra, vulnerável.

STJ. 3ª Turma. HC 574.495-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/05/2020 (Info 673).

Depois das decisões acima expostas, foi sancionada a Lei nº 14.010/2020, que adotou a mesma so-
lução jurídica da 4ª Turma do STJ e do CNJ e previu a seguinte regra:

Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3º e se-
guintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida ex-
clusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.

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

Diante disso, a 3ª Turma do STJ também teve que se curvar ao entendimento: STJ. 3ª Turma. HC 
578.282/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25/08/2020.

Logo, depois da Lei nº 14.010/2020, não há mais dúvidas: o cumprimento da prisão civil por dívida 
alimentar, até 30/10/2020, é feito exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exi-
gibilidade das respectivas obrigações.

 �O uso da imagem de torcedor inserido no contexto de uma torcida não induz a 
reparação por danos morais quando não configurada a projeção, a identifica-
ção e a individualização da pessoa nela representada

Em regra, a autorização para uso da imagem deve ser expressa; no entanto, a depender das cir-
cunstâncias, especialmente quando se trata de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupan-
te de cargo público, há julgados do STJ em que se admite o consentimento presumível, o qual deve 
ser analisado com extrema cautela e interpretado de forma restrita e excepcional.

De um lado, o uso da imagem da torcida - em que aparecem vários dos seus integrantes - associada 
à partida de futebol, é ato plenamente esperado pelos torcedores, porque costumeiro nesse tipo de 
evento; de outro lado, quem comparece a um jogo esportivo não tem a expectativa de que sua ima-
gem seja explorada comercialmente, associada à propaganda de um produto ou serviço, porque, 
nesse caso, o uso não decorre diretamente da existência do espetáculo.

A imagem é a emanação de uma pessoa, a forma com a qual ela se projeta, se identifica e se indivi-
dualiza no meio social. Não há violação ao direito à imagem se a divulgação ocorrida não configura 
projeção, identificação e individualização da pessoa nela representada.

No caso concreto, o autor não autorizou ainda que tacitamente a divulgação de sua imagem em 
campanha publicitária de automóvel. Ocorre que, pelas circunstâncias, não há que se falar em uti-
lização abusiva da imagem, tampouco em dano moral porque o vídeo divulgado não destaca a sua 
imagem, mostrando o autor durante poucos segundos inserido na torcida, juntamente com vários 
outros torcedores.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.772.593-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/06/2020 (Info 674).

 �Não se aplicam as disposições do art. 1.333 do Código Civil aos arrendatários de 
que trata a Lei nº 10.188/2001 (PAR)

O arrendamento residencial não tem natureza jurídica de compra e venda nem de promessa de 
compra e venda, não se aplicando ao arrendatário, que tem conceito definido na Lei nº 10.188/2001, 
as disposições do art. 1.333 do Código Civil.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.576.651-SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/06/2020 (Info 674).

DIREITO CIVIL
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inseridos no Buscador no último mês

 � Sob a égide do Código de Civil de 1916, o prazo prescricional para propor ação de 
nulidade de partilha amigável em que se incluiu no inventário pessoa incapaz 
de suceder é de 20 anos

A preterição de herdeiro ou a inclusão de terceiro estranho à sucessão merecem tratamento igual, 
considerando que são situações antagonicamente idênticas, submetendo-se à mesma regra prescri-
cional prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, qual seja, o prazo vintenário, vigente à época da 
abertura da sucessão para hipóteses de nulidade absoluta, que não convalescem.

STJ. 2ª Seção. EAREsp 226.991-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/06/2020 (Info 675).

DIREITO CIVIL

DIREITO DO CONSUMIDOR

 �A indenização decorrente de extra-
vio de bagagem e de atraso de voo 
internacional está submetida à ta-
rifação prevista na Convenção de 
Montreal?

Em caso de danos MATERIAIS: SIM.

Em caso de danos MORAIS: NÃO.

As indenizações por danos morais decorrentes 
de extravio de bagagem e de atraso de voo 
internacional não estão submetidas à tarifação 
prevista na Convenção de Montreal, devendo-
-se observar, nesses casos, a efetiva reparação 
do consumidor preceituada pelo CDC.

A tese fixada pelo STF no RE 636331/RJ (Tema 
210) tem aplicação apenas aos pedidos de 
reparação por danos materiais.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Mou-
ra Ribeiro, julgado em 09/06/2020 (Info 673).

 � Prazo prescricional para cobrar 
reembolso de plano de saúde (ou de 
seguro-saúde) é de 10 anos

É decenal o prazo prescricional aplicável 
ao exercício da pretensão de reembolso de 
despesas médico-hospitalares alegadamente 
cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou 
de seguro saúde), mas que não foram adim-
plidas pela operadora.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.756.283-SP, Rel. Min. Luis Fe-
lipe Salomão, julgado em 11/03/2020 (Info 673).



JULGADOS 
EM DESTAQUE

17

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

 � É devida a cobertura, pelo plano de saúde, do procedimento de criopreservação 
de óvulos de paciente fértil, até a alta do tratamento quimioterápico, como me-
dida preventiva à infertilidade

Caso concreto: mulher, que estava fazendo quimioterapia, corria o risco de se tornar infértil em 
razão do tratamento que gera falência ovariana. A forma de preservar a capacidade reprodutiva, 
nestes casos, é o congelamento dos óvulos (criopreservação). Diante disso, ela pleiteou junto ao 
plano de saúde que custeasse esse procedimento, o que foi negado.

Para o STJ, é devida a cobertura, ou seja, o plano de saúde tem que arcar com esse tratamento.

O objetivo de todo tratamento médico, além de curar a doença, é não causar mal. Esse é um dos 
princípios milenares da medicina conhecido pela locução “primum, non nocere” (primeiro, não pre-
judicar). Esse princípio está consagrado no art. 35-F da Lei nº 9.656/98, segundo o qual a cobertura 
dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade.

Vale ressaltar que, depois de obter alta do tratamento quimioterápico, caberá à mulher custear o 
tratamento de reprodução assistida, considerando que isso se encontra fora da cobertura do plano.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.815.796-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/05/2020 (Info 673).

Cuidado para não confundir:

• usuária é infértil e busca tratamento para a infertilidade (ex: inseminação artificial): plano de saú-
de não é obrigado a custear.

• usuária é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade: plano de saúde é 
obrigado a custear.

DIREITO EMPRESARIAL

 � Compete ao Juízo da Recuperação decidir sobre a destinação dos depósitos recursais

Compete ao juízo da recuperação judicial a execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos 
judiciais, inclusive a destinação dos depósitos recursais no âmbito do processo do trabalho.

STJ. 2ª Seção. CC 162.769-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 24/06/2020 (Info 675).

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

 �A regra do art. 104, III, da atual Lei de Falências pode ser aplicada para as falên-
cias ocorridas antes da sua vigência

O inciso III do art. 104 da Lei nº 11.101/2005 prevê que a decretação da falência impõe ao falido o 
dever de não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação 
expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei.

Vale ressaltar que a antiga Lei de Falências (DL 7.661/1945) trazia regra mais restritiva e exigia que o 
falido obtivesse autorização judicial expressa para que pudesse se ausentar do lugar da falência.

A norma mais benéfica do art. 104, III, da Lei nº 11.101/2005, que não exige mais autorização judi-
cial, mas apenas a comunicação justificada sobre mudança de residência do sócio, inclusive para o 
exterior, pode ser aplicada às quebras anteriores à sua vigência.

STJ. 4ª Turma. RHC 80.124-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/05/2020 (Info 673).

 � Se a Fazenda Pública habilitar o crédito na falência, ela deverá, OBRIGATORIA-
MENTE, renunciar a ação fiscal já proposta que cobra o mesmo crédito?

1ª corrente: SIM. 

Se o ente estatal optar por habilitar o crédito na falência, deverá renunciar o rito da execução fiscal, 
na medida em que não se pode admitir bis in idem.

Se a Fazenda Pública habilita o crédito na falência e mantém a execução fiscal, isso significaria uma 
“garantia dúplice”, que não é permitida.

STJ. 4ª Turma. REsp 1466200/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/12/2018.

2ª corrente: NÃO.

A tramitação da ação executiva fiscal não representa, por si só, uma garantia para o credor.

Diante do pedido de habilitação do crédito na falência, não haverá obrigatoriedade de a Fazenda 
Pública renunciar a execução fiscal se, no processo executivo, não há constrição de bens. Logo, é 
cabível a coexistência da habilitação de crédito na falência com a execução fiscal desprovida de 
garantia, desde que a Fazenda Pública se abstenha de requerer a constrição de bens em relação ao 
executado que também figure no polo passivo da ação falimentar.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.831.186-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Regina Helena 
Costa, julgado em 26/05/2020 (Info 674).

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

 �A apresentação de certidões negativas de débitos tributários não constitui re-
quisito obrigatório para concessão do pedido de recuperação judicial

A realidade econômica do País revela que as sociedades empresárias em crise usualmente possuem 
débitos fiscais em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as que em 
primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se considera a elevada carga tributária 
e a complexidade do sistema atual.

Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativa de débitos tributários pelo devedor que 
busca, no Judiciário, o soerguimento de sua empresa representa exigência de difícil cumprimento.

Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido 
em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do deve-
dor para concessão da recuperação judicial mostra-se contrária ao princípio da proporcionalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.864.625-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/06/2020 (Info 674).

 � É possível a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele con-
traída, ainda que de sociedade empresária em recuperação judicial

Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judi-
cial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.803.250-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, julgado em 23/06/2020 (Info 675).

DIREITO EMPRESARIAL

ECA

 �De quem é a competência para executar a verba honorária sucumbencial arbi-
trada pelo Juízo da Infância e Juventude?

O juízo especializado da Justiça da Infância e da Juventude é competente para o cumprimento e a 
efetivação do montante sucumbencial por ele arbitrado.

A partir da leitura dos arts. 148 e 152 do ECA, art. 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia e art. 516, II, do 
CPC/2015, conclui-se que, como regra, o cumprimento da sentença (o que inclui a imposição sucum-
bencial), deve ocorrer nos mesmos autos em que se formou o correspondente título exequendo e, 
por conseguinte, perante o juízo prolator do título.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.859.295-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26/05/2020 (Info 673).
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 � Em ACP na qual se questiona acolhimento institucional de menor, não é admissí-
vel o julgamento de improcedência liminar ou o julgamento antecipado do pedi-
do, especialmente quando não há tese jurídica fixada em precedente vinculante

Caso concreto: o MP/CE ajuizou contra o Município de Fortaleza 10 ações civis públicas nas quais 
alega que 10 diferentes crianças estão há mais tempo em acolhimento institucional do que prevê a 
lei. Diante disso, o MP pediu que elas sejam encaminhadas à programa de acolhimento familiar e 
que sejam indenizadas por danos morais. O juiz, invocando o art. 332, III, do CPC, julgou improce-
dente liminarmente o pedido (rectius: julgou antecipadamente o pedido), ao fundamento de que 
se trataria de controvérsia repetitiva justamente por se tratar de 10 ações civis públicas versando 
sobre o mesmo objeto.

No mérito, a sentença afirmou que: i) o acolhimento por prazo superior a 2 anos, conquanto ilegal, 
algumas vezes indispensável porque, em muitas hipóteses, não há família adequada para recebê-lo; 
ii) não há prova de que o Município teria agido de modo doloso, intencional ou negligente; iii) o pro-
blema do acolhimento institucional por período superior a 2 anos é de natureza estrutural, eis que 
envolve a falta de recursos do Poder Público.

O STJ afirmou que não era admissível o julgamento de improcedência liminar ou o julgamento ante-
cipado do pedido.

Diferentemente do tratamento dado à matéria no revogado CPC/73, não mais se admite, no 
CPC/2015, o julgamento de improcedência liminar do pedido com base no entendimento firmado 
pelo juízo em que tramita o processo sobre a questão repetitiva, exigindo-se, ao revés, que tenha 
havido a prévia pacificação da questão jurídica controvertida no âmbito dos Tribunais, materializada 
em determinadas espécies de precedentes vinculantes, a saber: súmula do STF ou do STJ; súmula 
do TJ sobre direito local; tese firmada em recursos repetitivos, em incidente de resolução de deman-
das repetitivas ou em incidente de assunção de competência.

Por se tratar de regra que limita o pleno exercício de direitos fundamentais de índole processual, 
em especial o contraditório e a ampla defesa, as hipóteses autorizadoras do julgamento de impro-
cedência liminar do pedido devem ser interpretadas restritivamente, não se podendo dar a elas 
amplitude maior do que aquela textualmente indicada pelo legislador no art. 332 do novo CPC.

De igual modo, para que possa o juiz resolver o mérito liminarmente e em favor do réu, ou até 
mesmo para que haja o julgamento antecipado do mérito imediatamente após a citação do réu, é 
indispensável que a causa não demande ampla dilação probatória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.854.842/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/06/2020 (Info 673).

ECA
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Ainda que citado pessoalmente na fase de conhecimento, é devida a intimação por 
carta do réu revel, sem procurador constituído, para o cumprimento de sentença

Em regra, a intimação para cumprimento da sentença é feita na pessoa do advogado do devedor 
(art. 513, § 2º, I, do CPC/2015). 

O devedor revel que tenha sido pessoalmente intimado na fase de conhecimento e, mesmo assim 
ficou inerte, deverá ser intimado para o cumprimento de sentença por meio de carta com aviso de re-
cebimento. Isso porque, neste caso, o devedor não terá procurador (advogado) constituído nos autos:

Art. 513 (...) § 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença: 

II - por carta com aviso de recebimento, (...) quando não tiver procurador constituído nos autos;

STJ. 3ª Turma. REsp 1.760.914-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/06/2020 (Info 673).

 �O acréscimo de 10% de honorários advocatícios, previsto pelo art. 523, § 1º, do 
CPC/2015, quando não ocorrer o pagamento voluntário no cumprimento de sen-
tença, não admite relativização

O § 1º do art. 523 afirma que, se não ocorrer o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 dias, o 
débito será acrescido em 10% a título de honorários, além da multa de 10%.

Esse percentual de 10% não admite mitigação (relativização, diminuição) pelo juiz por três razões:

1) a própria lei tarifou expressamente esse percentual fixo;

2) a fixação equitativa da verba honorária só tem lugar nas hipóteses em que constatado que o pro-
veito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo (art. 85, § 8º); e 

3) os próprios critérios de fixação da verba honorária previstos no art. 85, § 2º, já estabelecem que o 
valor mínimo será de 10%.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.701.824-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/06/2020 (Info 673).

 � É possível a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele con-
traída, ainda que de sociedade empresária em recuperação judicial

Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judi-
cial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.803.250-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, julgado em 23/06/2020 (Info 675).
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 � Compete ao juízo da execução realizar a alienação judicial eletrônica, ainda que 
o bem esteja situado em comarca diversa

Caso concreto: a empresa Italpa Ltda. estava sendo executada em processo que tramita na comar-
ca de Belo Horizonte (MG). O juízo determinou a penhora de um imóvel da empresa situado em 
São Carlos (SP). O CPC/2015 determina que, se não for realizada a adjudicação ou a alienação por 
iniciativa particular, deverá ser feita a alienação por meio de leilão judicial (art. 881). O leilão judicial 
deverá ser feito por meio eletrônico, salvo se isso não for possível (art. 882).

Essa alienação judicial eletrônica será feita pelo juízo de Belo Horizonte (onde tramita a execução) 
ou por meio de carta precatória pelo juízo de São Carlos (onde está situado o bem)?

Pelo juízo de Belo Horizonte. 

Considerando que a alienação eletrônica permite ao interessado participar do procedimento me-
diante um acesso simples à internet, sem necessidade de sua presença física no local do leilão, não 
há motivos para que a realização do ato de alienação judicial eletrônica seja praticado em comarca 
diversa do juízo da execução.

STJ. 1ª Seção. CC 147.746-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/05/2020 (Info 673).

 � Caso a testemunha tenha sido ouvida no juízo deprecado, pelo método audiovi-
sual, de quem é a responsabilidade pela degravação do depoimento?

Do juízo deprecante.

Compete ao juízo deprecante a degravação de depoimento colhido nos autos de carta precatória 
por sistema audiovisual na vigência do CPC/2015.

Na vigência do CPC/2015, a colheita de prova testemunhal por gravação passou a ser um método con-
vencional (comum; regra geral), ficando a degravação prevista apenas para hipóteses excepcionais em 
que, em autos físicos, for interposto recurso, sendo impossível o envio da documentação eletrônica.

Em caso de precatória inquiritória, a gravação dos depoimentos colhidos em audiência pelo método 
audiovisual é suficiente para a devolução da carta adequadamente cumprida.

Na hipótese excepcional de se mostrar necessária a degravação, deverá ser realizada pelo juízo 
deprecante ou pela parte interessada.

STJ. 2ª Seção. CC 150.252/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/06/2020 (Info 974).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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 � Toda a matéria devolvida à segunda instância deve ser considerada apreciada-
quando o TJ ou TRF dá provimento à apelação por apenas um dos fundamentos 
expostos pela parte apelante, ignorando os demais

Consideram-se prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados 
no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas 
contrarrazões da parte vencedora.

STJ. Corte Especial. EAREsp 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/06/2020 (Info 674).

 � É prescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou nova RPV, após o 
cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017

O art. 2º da Lei nº 13.463/2017 previu que “ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expe-
didos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 
dois anos em instituição financeira oficial.”

O credor poderá requerer a expedição de novo precatório ou nova RPV, na forma do art. 3º da Lei: “can-
celado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor.”

A Lei nº 13.463/2017 não prevê um prazo para que o interessado formule esse pedido. Isso significa 
que essa pretensão é imprescritível? Não. A pretensão de expedição de novo precatório ou nova 
RPV, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017 prescreve em 5 anos, nos 
termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.859.409-RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16/06/2020 (Info 675).

 �A ação cautelar de caução prévia à execução fiscal não enseja condenação em 
honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes

A questão decidida na ação cautelar de caução prévia tem natureza jurídica de incidente processual 
inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advoca-
tícios em desfavor de qualquer das partes.

STJ. 1ª Turma. AREsp 1.521.312-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 09/06/2020 (Info 675).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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 � Transportar folhas de coca: crime do 
art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006

A conduta de transportar folhas de coca 
melhor se amolda, em tese e para a definição 
de competência, ao tipo descrito no § 1º, I, do 
art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que criminaliza 
o transporte de matéria-prima destinada à 
preparação de drogas.

Caso concreto: o agente foi preso com 4,4 kg 
de folhas de coca, adquiridas na Bolívia, tendo 
a substância sido encontrada no estepe do 
veículo. As folhas seriam transportadas até 
Uberlândia/MG para rituais de mascar, fazer 
infusão de chá e até mesmo bolo, rituais es-
ses associados à prática religiosa indígena de 
Instituto ao qual pertenceria o acusado.

A folha de coca não é considerada droga; po-
rém pode ser classificada como matéria-prima 
ou insumo para sua fabricação.

STJ. 3ª Seção. CC 172.464-MS, Rel. Min. Reynal-
do Soares da Fonseca, julgado em 10/06/2020 
(Info 673).

 �Difamação pode ser praticada me-
diante a publicação de vídeo no qual 
o discurso da vítima seja editado

Configura difamação a conduta do agente que 
publica vídeo de um discurso no qual a frase 
completa do orador é editada, transmitindo 
a falsa ideia de que ele estava falando mal de 
negros e pobres.

A edição de um vídeo ou áudio tem como ob-
jetivo guiar o espectador e, quando feita com 
o objetivo de difamar a honra de uma pessoa, 
configura dolo da prática criminosa.

Vale ressaltar que esta conduta do agente, ain-
da que praticada por Deputado Federal, não 
estará protegida pela imunidade parlamentar.

Caso concreto: durante a reunião de uma 
CPI, o então Deputado Federal Jean Wyllys 
proferiu a seguinte frase: “tem um imaginário 
impregnado, sobretudo nos agentes das for-
ças de segurança, de que uma pessoa negra 
e pobre é potencialmente perigosa. É mais 
perigosa do que uma pessoa branca de classe 
média. Esse é um imaginário que está impreg-
nado na gente”.

O Deputado Federal Eder Mauro publicou, em 
sua página no Facebook, um vídeo no qual o dis-
curso de Jean Wyllys é editado. No vídeo publi-
cado, a parte inicial e final da frase são cortadas 
e ouve-se apenas: “Uma pessoa negra e pobre 
é potencialmente perigosa. É mais perigosa do 
que uma pessoa branca de classe média”.

Para o STF, essa conduta configurou o crime 
de difamação agravada.

STF. 1ª Turma. AP 1021/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 18/8/2020 (Info 987).

DIREITO PENAL
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 �O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu depende 
da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame 
médico-legal nele previsto

O art. 149 do CPP, ao exigir que o acusado seja submetido a exame médico-legal, não contempla 
hipótese de prova legal ou tarifada. 

A despeito disso, a partir de uma interpretação sistemática das normais processuais penais que 
regem a matéria, deve-se concluir que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabili-
dade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de 
insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto.

Vale ressaltar, por fim, que o magistrado poderá discordar das conclusões do laudo, desde que o 
faça por meio de decisão devidamente fundamentada.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.802.845-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/06/2020 (Info 675).

 �A mudança na ação penal do crime de estelionato, promovida pela Lei 13.964/2019, 
retroage para alcançar os processos penais que já estavam em curso?

A mudança na ação penal do crime de estelionato, promovida pela Lei nº 13.964/2019, retroage para 
alcançar os processos penais que já estavam em curso? Mesmo que já houvesse denúncia oferecida, 
será necessário intimar a vítima para que ela manifeste interesse na continuidade do processo?

1ª corrente: NÃO. 

A retroatividade da representação prevista no § 5º do art. 171 do CP deve se restringir à fase policial.

A exigência de representação no crime de estelionato, trazida pelo Pacote Anticrime, não afeta os 
processos que já estavam em curso quando entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019. 

Assim, se já havia denúncia oferecida quando entrou em vigor a nova Lei, não será necessária repre-
sentação do ofendido.

STJ. 5ª Turma. HC 573.093-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 09/06/2020 (Info 674).

2ª corrente: SIM. 

A retroatividade da representação prevista § 5º do art. 171 alcança todos os processos em curso.

A exigência de representação no crime de estelionato, trazida pelo Pacote Anticrime, afeta não apenas 
os inquéritos, mas também os processos em curso, desde que ainda não tenham transitado em julgado. 

Assim, mesmo que já houvesse denúncia oferecida quando a Lei entrou em vigor, o juiz deverá in-
timar a vítima para manifestar interesse na continuidade da persecução penal, no prazo de 30 dias, 
sob pena de decadência.

STJ. 6ª Turma. HC 583.837/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 04/08/2020.

DIREITO PENAL
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 � Estupro de vulnerável, vulnerabilidade temporária e ação penal segundo o art. 
225 do CP (na época da Lei 12.015/2009)

O art. 225 do CP, na época da Lei 12.015/2009, tinha a seguinte redação:

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pú-
blica condicionada à representação.

Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.

Segundo tese defensiva, o estupro de vulnerável do art. 217-A, § 1º, do CP somente é de ação penal 
pública incondicionada quando a vulnerabilidade for permanente (ex: doente mental). Se a vulnera-
bilidade for temporária (ex: decorrente de embriaguez), a ação penal seria condicionada à represen-
tação. Assim, quando o art. 225, parágrafo único do CP (com redação dada pela Lei nº 12.015/2009) 
fala em “pessoa vulnerável”, ele está se referindo à pessoa que é vulnerável (vulnerabilidade perma-
nente) e não à pessoa que está vulnerável (vulnerabilidade temporária).

Essa tese defensiva acima exposta é acolhida pelo STJ?

5ª Turma do STJ: NÃO 

Em casos de vulnerabilidade da ofendida, a ação penal é pública incondicionada, nos moldes do 
parágrafo único do art. 225 do CP.

Esse dispositivo não fez qualquer distinção entre a vulnerabilidade temporária ou permanente, haja 
vista que a condição de vulnerável é aferível no momento do cometimento do crime, ocasião em 
que há a prática dos atos executórios com vistas à consumação do delito.

Em outras palavras, seja a vulnerabilidade permanente ou temporária, no caso de estupro de vulne-
rável a ação penal é sempre incondicionada.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1103678/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26/02/2019.

6ª Turma do STJ: SIM

A “pessoa vulnerável” de que trata o parágrafo único do art. 225 do CP é somente aquela que possui 
uma incapacidade permanente de oferecer resistência à prática dos atos libidinosos. 

Se a pessoa é incapaz de oferecer resistência apenas na ocasião da ocorrência dos atos libidinosos, 
ela não pode ser considerada vulnerável para os fins do parágrafo único do art. 225, de forma que a 
ação penal permanece sendo condicionada à representação da vítima.

No crime sexual cometido durante vulnerabilidade temporária da vítima, sob a égide do art. 225 do Código 
Penal com a redação dada pela Lei nº 12.015/2009, a ação penal pública é condicionada à representação.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.814.770-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 05/05/2020 (Info 675).

DIREITO PENAL
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ATENÇÃO:

A discussão acima exposta existia antes da Lei nº 13.718/2018. Atualmente não interessa mais, salvo 
para definir situações pretéritas. Isso porque a Lei 13.718/2018 alterou a redação do art. 225 do CP 
e passou a prever que TODOS os crimes contra a dignidade sexual são de ação pública incondicio-
nada (sempre). Não há exceções!

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 � Em regra, compete à Justiça Estadual julgar habeas corpus preventivo destina-
do a permitir o cultivo e o porte de maconha para fins medicinais

Compete à Justiça Estadual o pedido de habeas corpus preventivo para viabilizar, para fins medici-
nais, o cultivo, uso, porte e produção artesanal da Cannabis (maconha), bem como porte em outra 
unidade da federação, quando não demonstrada a internacionalidade da conduta.

STJ. 3ª Seção. CC 171.206-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/06/2020 (Info 673).

 �Os crimes relacionados com pirâmide financeira envolvendo criptomoedas são, 
em princípio, de competência da Justiça Estadual

Ausentes os elementos que revelem ter havido evasão de divisas ou lavagem de dinheiro em detri-
mento de interesses da União, compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes relacionados a 
pirâmide financeira em investimento de grupo em criptomoeda.

A captação de recursos decorrente de “pirâmide financeira” não se enquadra no conceito de ativi-
dade financeira, razão pela qual o deslocamento do feito para a Justiça Federal se justifica apenas 
se demonstrada a prática de evasão de divisas ou de lavagem de dinheiro em detrimento de bens e 
serviços ou interesse da União.

STJ. 3ª Seção. CC 170.392-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/06/2020 (Info 673).

 �A OAB não tem legitimidade para atuar como assistente de defesa de advogado 
réu em ação penal

A Ordem dos Advogados do Brasil não tem legitimidade para atuar como assistente de defesa de 
advogado réu em ação penal. Isso porque, no processo penal, a assistência é apenas da acusação, 
não existindo a figura do assistente de defesa.

STJ. 5ª Turma. RMS 63.393-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/06/2020 (Info 675).

STJ. 6ª Turma. REsp 1815460/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 23/06/2020.
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 �Nulidade reconhecida por dois fundamentos: i) juiz, ao analisar a homologação 
de colaboração premiada, fez diversas perguntas para reforçar a acusação; ii) 
juiz, depois das alegações finais, determinou a juntada, de ofício, de documentos 
utilizados para condenar o réu

Paulo foi condenado pelo então Juiz Federal Sérgio Moro por crimes contra o sistema financeiro 
nacional, no âmbito da operação que ficou conhecida como “Caso Banestado”.

A defesa pediu que o STF reconhecesse que o referido magistrado quebrou a imparcialidade e, por-
tanto, a sentença seria nula. 

Houve um empate na 2ª Turma do STF e, diante disso, prevaleceu a posição mais favorável ao réu. 
Assim, foi declarada a nulidade da sentença condenatória proferida nos autos do processo penal, 
por violação à imparcialidade do julgador.

O simples fato de o juiz ter feito a homologação dos acordos de colaboração ou mesmo ter realiza-
do as oitivas dos colaboradores não tem o condão de configurar, por si só, a quebra de sua impar-
cialidade para o julgamento do réu ao qual imputados ilícitos no âmbito dos respectivos acordos. 

Todavia, as circunstâncias particulares do caso concreto demonstram que o juiz se investiu na fun-
ção persecutória ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório.

Ao se analisar as atas de depoimentos, percebe-se uma proeminência (um destaque) para a reali-
zação de perguntas feitas pelo juiz ao interrogado. O papel do magistrado era apenas o de fazer o 
controle da legalidade e voluntariedade do acordo de colaboração premiada. No entanto, o que se 
percebe pelas perguntas realizadas é que o juiz ultrapassou a mera realização dessa função e atuou 
diretamente reforçando a acusação. 

Logo, não houve mera supervisão dos atos de produção de prova, mas o direcionamento e a contri-
buição do magistrado para o estabelecimento e para o fortalecimento da tese acusatória.

Além disso, ao final da instrução, depois das alegações finais, o magistrado ordenou a juntada de 
documentos diretamente relacionados com os fatos criminosos imputados aos réus, sem pedido do 
Ministério Público ou da defesa.

Depois, ao sentenciar, ele utilizou expressamente tais elementos para fundamentar a condenação. 

Mesmo que se pudesse invocar, em tese, a possibilidade jurídica da produção de prova de ofício pelo 
julgador com base no art. 156 do CPP, na situação dos autos, sequer é possível falar verdadeiramen-
te em produção probatória. Os documentos juntados não poderiam ter sido utilizados para a forma-
ção do juízo de autoria e materialidade das imputações, uma vez encerrada a instrução processual.

STF. 2ª Turma. RHC 144615 AgR/PR, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 25/8/2020 (Info 988).

DIREITO PROCESSUAL PENAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

29

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

 �A Recomendação 62/2020 do CNJ não é aplicável ao acusado que não está priva-
do de liberdade no sistema penal brasileiro

Caso concreto: a justiça brasileira decretou a prisão preventiva do réu, brasileiro que mora regu-
larmente nos EUA. O Governo norte-americano negou o pedido de extradição. A defesa desse réu 
impetrou habeas corpus no Brasil pedindo a revogação da prisão decretada considerando que ele é 
idoso, fumante e está com H1N1, de forma que pertence ao grupo de risco da Covid-19.

O STJ indeferiu o pedido considerando que o réu está no exterior há anos e não corre mais o risco 
de ser extraditado.

Na Recomendação 62/2020, o CNJ afirma que os juízes e Tribunais deverão adotar medidas para 
prevenir a propagação da Covid-19 no âmbito do sistema de justiça penal, fazendo a revisão das 
prisões temporárias.

Vale ressaltar, contudo, que essa Recomendação não se aplica ao acusado porque ele não está inse-
rido no sistema penal brasileiro.

A adoção de cautelas quanto à prisão por conta da pandemia da Covid-19 tem o objetivo de reduzir os 
riscos epidemiológicos em unidades prisionais e não o de blindar pessoas que residem no exterior.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 575.112-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 02/06/2020 (Info 673).

 �O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu depende 
da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame 
médico-legal nele previsto

O art. 149 do CPP, ao exigir que o acusado seja submetido a exame médico-legal, não contempla 
hipótese de prova legal ou tarifada. 

A despeito disso, a partir de uma interpretação sistemática das normais processuais penais que 
regem a matéria, deve-se concluir que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabili-
dade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de 
insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto.

Vale ressaltar, por fim, que o magistrado poderá discordar das conclusões do laudo, desde que o 
faça por meio de decisão devidamente fundamentada.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.802.845-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/06/2020 (Info 675).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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 � STF reconheceu, em habeas corpus impetrado por um dos delatados, a nulidade 
de acordo de colaboração premiada em virtude de suspeita de que teria havido ir-
regularidade na atuação do Ministério Público nas tratativas feitas com o delator

A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:

Luiz, auditor da receita estadual, estava sendo investigado por supostamente estar recebendo van-
tagem indevida (“propina”) para reduzir tributos. Ele não sabia que estava sendo investigado. Deter-
minado dia, Luiz foi preso em flagrante por suposto crime sexual (estupro de vulnerável).  Depois de 
preso, o Ministério Público ofereceu a Luiz e sua irmã a possibilidade de fazer um acordo de colabo-
ração premiada. Eles aceitaram. No acordo, Luiz confessou crimes e delatou infrações penais que 
teriam sido praticadas por outros colegas auditores da receita estadual. Com base nessas declara-
ções prestadas por Luiz e sua irmã, foi deflagrada a “Operação Publicano IV”, no final de 2015, tendo 
sido decretada a prisão preventiva de diversos auditores da receita estadual. Em maio de 2016, o 
Ministério Público constatou que Luiz descumpriu os termos do acordo de colaboração premiada. 
Isso porque, segundo o Parquet, ele teria mentido e omitido fatos e cometido novos crimes após 
a celebração do acordo. Assim, o acordo foi rescindido. Em fevereiro de 2017, foi realizado o in-
terrogatório judicial de Luiz. Ele declarou que a rescisão do acordo teria sido arbitrária. Acusou os 
Promotores “de manipular suas declarações e ocultar todos os vídeos dos depoimentos que havia 
prestado extrajudicialmente”. Posteriormente, o Ministério Público firmou com Luiz novo acordo de 
delação premiada, sob a condição de que ele se retratasse das mencionadas acusações e ratificasse 
as declarações que fizeram parte do acordo rescindido. O segundo acordo foi homologado pelo juiz 
sob o argumento de que seria apenas um “termo aditivo” do primeiro. A defesa de Gilberto, um dos 
auditores delatados por Luiz, impetrou habeas corpus alegando, dentre outros argumentos: a) a im-
possibilidade de se aditar acordo de colaboração premiada rescindido; b) a relevância de o delator 
Luiz, na audiência realizada em fevereiro de 2017, ter exposto supostas ilegalidades que teriam sido 
cometidas durante o primeiro acordo de colaboração premiada.

A 2ª Turma do STF, por empate na votação, concedeu a ordem de habeas corpus para declarar a 
nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado.

O colegiado reconheceu a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas por Luiz e sua irmã.

O relator ressaltou que o estabelecimento de balizas legais para o acordo é uma opção do nosso 
sistema jurídico, para garantir a isonomia e evitar a corrupção dos imputados, mediante incentivos 
desmesurados à colaboração, e dos próprios agentes públicos, aos quais se daria um poder sem 
limite sobre a vida e a liberdade dos imputados. 

É preciso respeitar a legalidade, visto que as previsões normativas caracterizam limitação ao poder 
negocial no processo penal. 

No caso de ilegalidade manifesta (evidente) em acordo de colaboração premiada, o Poder Judiciário 
deve agir para a efetiva proteção de direitos fundamentais. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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O acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova. Portanto, trata-se de instituto de 
natureza semelhante, por exemplo, à interceptação telefônica. 

O STF reconheceu, várias vezes, a ilegalidade de atos relacionados a interceptações telefônicas. 
Logo, não há motivo para afastar essa possibilidade em ilegalidades que permeiam acordos de cola-
boração premiada.

STF. 2ª Turma. HC 142205, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 25/08/2020 (Info 988).

 � STF determina que Justiça Eleitoral de 1ª instância apure crime eleitoral e tam-
bém crime federal conexos; ao receber os autos, Justiça Eleitoral arquiva a in-
vestigação do crime eleitoral e remete os autos à Justiça Federal; isso afronta a 
decisão do STF

Caso concreto (com adaptações): 

Marcos era Ministro de Estado. Havia suspeitas de que ele teria cometido dois crimes conexos: um 
crime eleitoral e um crime federal “comum”.

Considerando que ele possuía foro por prerrogativa de função, foi instaurado, no âmbito do STF, 
um inquérito para apurar os fatos. Antes que houvesse denúncia, Marcos foi exonerado do cargo de 
Ministro e, portanto, perdeu o foro privativo. 

Diante disso, o STF determinou a remessa da investigação para a 1ª instância. 

O caso foi remetido para a 1ª instância da Justiça Eleitoral porque segundo o entendimento do STF, 
em caso de conexão entre crime de competência da Justiça comum (federal ou estadual) e crime 
eleitoral, os delitos serão julgados conjuntamente pela Justiça Eleitoral.

O processo foi distribuído para o 1ª Zona Eleitoral de Brasília (DF). O Promotor Eleitoral pediu suma-
riamente o arquivamento da investigação no que tange ao crime eleitoral. 

O Juiz Eleitoral acolheu o pedido do Ministério Público Eleitoral e arquivou a investigação quanto ao 
crime eleitoral. Restava, no entanto, um outro delito, qual seja, o crime federal.

Diante disso, o Juiz Eleitoral declinou da competência para processar o feito para a Seção Judiciária 
de São Paulo (SP), local onde supostamente o crime teria sido praticado.

Inconformada, a defesa de Marcos ajuizou reclamação alegando que a decisão declinatória do Juiz 
Eleitoral teria afrontado a decisão do STF.

Houve um empate na votação e prevaleceu a decisão mais favorável ao investigado.

Para o Ministro Gilmar Mendes, houve sim violação à autoridade da decisão proferida pelo STF, uma 
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vez que as instâncias inferiores não observaram as diretrizes que resultaram na definição da com-
petência da Justiça Eleitoral para apuração e processamento dos fatos.

O MPE promoveu o arquivamento do crime eleitoral imediatamente após o recebimento dos autos, 
não tendo sequer empreendido qualquer diligência investigativa para apurar os indícios de tais crimes. 

Além disso, o Juízo Eleitoral arquivou o inquérito e remeteu os autos à Justiça Federal, mesmo dian-
te da expressa decisão dessa Corte que fixou sua competência para supervisão dos fatos. 

As instâncias inferiores, portanto, ignoraram os termos da decisão reclamada, que assentou a com-
petência da Justiça Eleitoral para o processamento e a apuração dos fatos em questão.

STF. 2ª Turma. Rcl 34805 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 1º/9/2020 (Info 989).

 �Durante a pandemia da Covid-19, os apenados que tiveram suspenso o exercício 
do trabalho externo, possuem direito à prisão domiciliar?

Imagine a seguinte situação: o juízo das execuções penais proibiu o trabalho externo do apenado 
durante as medidas restritivas impostas pelo Governo para combate à Covid-19. Diante disso, foi 
impetrado habeas corpus afirmando que essa decisão seria ilegal e que deveria ser concedida, en-
tão, prisão domiciliar ao apenado, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.

Indaga-se: durante a pandemia da Covid-19, os apenados que tiveram suspenso o exercício do tra-
balho externo, possuem direito à prisão domiciliar?

O STJ está dividido sobre o tema:

• 5ª Turma do STJ: como regra, NÃO 

A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto em razão da pandemia atende 
à Resolução nº 62 do CNJ, cuja recomendação não implica automática substituição da prisão decor-
rente da sentença condenatória pela domiciliar.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 580.495-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
09/06/2020 (Info 673).

• 6ª Turma do STJ: como regra, SIM

Os reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto e aberto e que tiveram suspenso o 
exercício do trabalho externo como medida preventiva de combate à Covid-19, possuem direito ao 
regime domiciliar, desde que não ostentem procedimento de apuração de falta grave.

STJ. 6ª Turma. HC 575.495/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 02/06/2020 (Info 673).
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 � É válida lei estadual que dispõe acer-
ca da incidência do ICMS sobre ope-
rações de importação editada após 
a vigência da EC 33/2001, mas antes 
da LC 114/2002; esta lei, contudo, 
somente produz efeitos a partir da 
vigência da LC 114/2002

I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, 
é constitucional a incidência de ICMS sobre 
operações de importação efetuadas por 
pessoa, física ou jurídica, que não se dedica 
habitualmente ao comércio ou à prestação de 
serviços, devendo tal tributação estar prevista 
em lei complementar federal. 

II - As leis estaduais editadas após a EC 
33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 114/2002, com o propósito 
de impor o ICMS sobre a referida operação, 
são válidas, mas produzem efeitos somente a 
partir da vigência da LC 114/2002.

STF. Plenário. RE 1221330, Rel. Luiz Fux, Rela-
tor p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, julgado 
em 16/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 
1094) (Info 987 – clipping).

 �A Súmula 584 do STF foi cancelada

Encontra-se superado o entendimento expos-
to na Súmula 584 do STF:

Súmula 584-STF: Ao imposto de renda calcula-
do sobre os rendimentos do ano-base, apli-
ca-se a lei vigente no exercício financeiro em 
que deve ser apresentada a declaração.

Esse enunciado é incompatível com os princí-
pios da irretroatividade e da anterioridade.

Por essa razão, o STF decidiu pelo cancela-
mento do verbete.

STF. Plenário. RE 159180, Rel. Marco Aurélio, 
julgado em 22/06/2020 (Info 987 – clipping).

 � É constitucional a Lei 10.833/2003 
(fruto da conversão da MP 135/2003), 
na parte que instituiu a cobrança 
não-cumulatividade da COFINS 

É constitucional a previsão em lei ordinária 
que introduz a sistemática da não-cumulati-
vidade a COFINS dado que observa os prin-
cípios da legalidade, isonomia, capacidade 
contributiva global e não-confisco.

STF. Plenário. RE 570122/RS, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, 
julgado em 2/9/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 34) (Info 989).
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 �O Secretário de Estado da Fazenda não está legitimado a figurar, como autori-
dade coatora, em mandados de segurança que visa evitar a prática de lança-
mento fiscal

A autoridade coatora desempenha duas funções no mandado de segurança: 

a) uma, internamente, de natureza processual, consistente em defender o ato impugnado pela im-
petração; trata-se de hipótese excepcional de legitimidade ad processum, em que o órgão da pes-
soa jurídica, não o representante judicial desta, responde ao pedido inicial; 

b) outra, externamente, de natureza executiva, vinculada à sua competência administrativa; ela é 
quem cumpre a ordem judicial. 

A legitimação da autoridade coatora deve ser aferida à base das duas funções acima descritas; só o 
órgão capaz de as cumprir pode ser a autoridade coatora. 

Por essa razão, o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como auto-
ridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar exigência fiscal supostamente ilegítima 
considerando que ele não competência para a prática de lançamento fiscal.

STJ. 2ª Turma. RMS 54.823-PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 26/05/2020 (Info 673).

DIREITO TRIBUTÁRIO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL MILITAR

 �Na definição da competência da Justiça Militar, considera-se o critério subjetivo 
do militar em atividade, em serviço ou não, aliado ao critério objetivo, do bem 
ou serviço militar juridicamente tutelado

Para a definição da competência da justiça militar, faz-se necessária a observância do:

• critério subjetivo (delito praticado por militar em atividade, em serviço ou não), 

• aliado ao critério objetivo (vulneração de bem jurídico caro ao serviço e ao meio militar, a ser ana-
lisada no caso concreto).

Ex: policial militar estava em sua casa, de folga. Ele e a esposa começaram a discutir por ciúmes. 
Embriagado, ele ameaçou matar a esposa. Com medo, a mulher se trancou no banheiro e ligou para 
a polícia. Foi deslocada uma viatura com dois policiais militares para atender a ocorrência. Quando 
os policiais chegaram, o agressor fugiu, mas antes atirou contra eles e contra a viatura. 

A fuga e a resistência do policial militar, contextualizada com disparos de arma de fogo contra cole-
gas e contra viatura da corporação, são suficientes para configurar a vulneração da regularidade da 
Polícia Militar, cujo primado se pauta pela hierarquia e disciplina.

STJ. 5ª Turma. HC 550.998-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/06/2020 (Info 675).
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 � É constitucional a regra do art. 57, § 
8º da Lei 8.213/91, que proíbe o ti-
tular da aposentadoria especial de 
continuar ou voltar a trabalhar com 
atividades que o exponham a agen-
tes nocivos

I – É constitucional a vedação de continuidade 
da percepção de aposentadoria especial se o 
beneficiário permanece laborando em ativida-
de especial ou a ela retorna, seja essa ativida-
de especial aquela que ensejou a aposentação 
precoce ou não. 

II – Nas hipóteses em que o segurado solicitar 
a aposentadoria e continuar a exercer o labor 
especial, a data de início do benefício será a 
data de entrada do requerimento, remontan-
do a esse marco, inclusive, os efeitos finan-
ceiros. Efetivada, contudo, seja na via admi-
nistrativa, seja na judicial, a implantação do 
benefício, uma vez verificada a continuidade 
ou o retorno ao labor nocivo, cessará o bene-
fício previdenciário em questão.

STF. Plenário. RE 791961, Rel. Dias Toffoli, 
julgado em 08/06/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 709) (Info 987 – clipping).

 �O trabalho rural prestado por menor 
de 12 anos, apesar de ser proibido, 
caso seja desempenhado, deve ser 
computado para fins previdenciários 

Apesar da proibição do trabalho infantil, o tempo 
de labor rural prestado por menor de 12 anos 
deve ser computado para fins previdenciários.

STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 956.558-SP, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
02/06/2020 (Info 674).

 �Qual é o prazo prescricional para a res-
tituição de contribuições descontadas 
indevidamente dos beneficiários de con-
trato de previdência complementar?

Qual é o prazo prescricional para que o benefi-
ciário de plano de previdência complementar 

requeira a devolução de valores que foram 
descontados indevidamente?

1ª corrente: 3 anos.

Fundamento: art. 206, § 3º, IV, do Código Civil 
(enriquecimento sem causa).

A prescrição da pretensão de devolução de 
parcelas descontadas indevidamente dos 
vencimentos dos beneficiários de contrato de 
previdência privada é de 3 anos, estabelecida 
no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, por se 
tratar de ressarcimento de enriquecimento 
sem causa.

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1763228/SP, 
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 
22/06/2020.

2ª corrente: 10 anos.

Fundamento: art. 205 do Código Civil (prazo 
geral pela ausência de prazo específico).

O prazo prescricional aplicável à pretensão 
de restituição de contribuições descontadas 
indevidamente dos beneficiários de contrato 
de previdência complementar é de 10 anos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.803.627-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
23/06/2020 (Info 675).
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 � É possível receber o benefício por incapacidade, concedido judicialmente, mes-
mo que o período coincida com àquele em que o segurado estava trabalhando e 
aguardava o deferimento do benefício

Caso concreto: o segurado teve indeferido pelo INSS benefício por incapacidade (auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez) na via administrativa. Para conseguir se sustentar, teve que trabalhar 
após o indeferimento e entrou com ação judicial para a concessão do benefício. O pedido foi julga-
do procedente para conceder o benefício desde o requerimento administrativo, o que acabou por 
abranger o período em que o segurado trabalhou. O INSS alegava que o benefício por incapacidade 
concedido judicialmente não poderia ser pago no período em que o segurado estava trabalhando. 
Isso porque o benefício por incapacidade não pode ser cumulado com salário. O STJ não concordou 
com a tese da autarquia.

O segurado foi obrigado a trabalhar, mesmo estando incapacitado, por culpa do INSS, que indeferiu 
o benefício indevidamente. Esse trabalho realizado para o sustento, mesmo diante de uma situação 
de incapacidade é chamado de “sobre-esforço”.

Tese fixada pelo STJ:

No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de 
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebi-
mento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade 
laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.788.700-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/06/2020 (Recurso Repe-
titivo – Tema 1013) (Info 675).

DIREITO DO TRABALHO

 �O requisito de baixa renda instituído para o salário-família pela EC 20/98 não se 
aplica para quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício

A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas exis-
tentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.

STF. Plenário. RE 657989, Rel. Marco Aurélio, julgado em 16/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 
543) (Info 987 – clipping).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO


