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LEI 14.132/2021:  
INSTITUI O CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING)

A Lei nº 14.132/2021 acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, para prever o crime de perseguição, tam-
bém conhecido como stalking:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física 
ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou per-
turbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Em que consiste o crime

Crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal)

O sujeito 
persegue 
a vítima...

reiteradamente
(exige  

habitua-lidade)

por qualquer 
meio (presencial-
mente, pela inter-
net, por telefone, 

por carta etc.)

praticando 
pelo menos 
uma de três 

condutas  
possíveis:

1) ameaçando a integridade física 
ou psicológica da vítima;

2) restringindo a capacidade de 
locomoção da vítima; ou

3) invadindo ou perturbando, de 
qualquer forma, a esfera de liber-

dade ou privacidade da vítima.

Pena

Reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Trata-se, portanto, de infração de menor potencial ofensivo.
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O autor tem direito, em tese, à:

• transação penal;

• suspensão condicional do processo.

Stalking

A conduta do art. 147-A do CP é conhecida como stalking ou assédio por intrusão.

To stalk é um verbo do idioma inglês, que significa perseguir, vigiar.

O saudoso Professor Damásio de Jesus, há mais de 13 anos, já tratava sobre o tema:

“Não é raro que alguém, por amor ou desamor, por vingança ou inveja ou por outro motivo qualquer, 
passe a perseguir uma pessoa com habitualidade incansável. Repetidas cartas apaixonadas, e-mails, 
telegramas, bilhetes, mensagens na secretária eletrônica, recados por interposta pessoa ou por meio de 
rádio ou jornal tornam um inferno a vida da vítima, causando-lhe, no mínimo, perturbação emocional. A 
isso dá-se o nome de stalking.

Stalking é uma forma de violência na qual o sujeito ativo invade a esfera de privacidade da vítima, repetin-
do incessantemente a mesma ação por maneiras e atos variados, empregando táticas e meios diversos: 
ligações nos telefones celular, residencial ou comercial, mensagens amorosas, telegramas, ramalhetes 
de flores, presentes não solicitados, assinaturas de revistas indesejáveis, recados em faixas afixadas nas 
proximidades da residência da vítima, permanência na saída da escola ou do trabalho, espera de sua 
passagem por determinado lugar, frequência no mesmo local de lazer, em supermercados etc. O stalker, 
às vezes, espalha boatos sobre a conduta profissional ou moral da vítima, divulga que é portadora de um 
mal grave, que foi demitida do emprego, que fugiu, que está vendendo sua residência, que perdeu dinhei-
ro no jogo, que é procurada pela Polícia etc. Vai ganhando, com isso, poder psicológico sobre o sujeito 
passivo, como se fosse o controlador geral dos seus movimentos.” (JESUS, Damásio E. de. Stalking. Revista 
Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 13, n. 1655, 12 jan. 2008. Disponível em: https://jus.com.br/
artigos/10846. Acesso em: 1 abr. 2021).

O delito tem justamente o objetivo de coibir e punir a conduta de pessoas que praticam esse stalking, 
algo, infelizmente, comum, conforme se observa pela seguinte matéria jornalística:

“Em 2016, a modelo e apresentadora Ana Hickmann preocupou grande parte dos seus fãs com o tiro de 
arma de fogo que quase levou. O responsável pelo disparo era um dos mais de 20 milhões de seguidores 
da empresária nas redes sociais.

Antes do incidente, o suspeito já tinha atitudes típicas de um stalker: publicava fotos da vítima com gran-
des declarações de amor nas redes sociais, cobrava atenção e respostas, e se atentava a todas as publica-
ções e atividades da modelo, por exemplo. Recentemente, uma radialista do Mato Grosso do Sul também 
foi vítima de perseguições obsessivas de um de seus ouvintes, que costumava mandar presentes e ligar 
incessantemente.
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(...)

Recentemente, o serviço de streaming de filmes 
e seriados de televisão Netflix lançou a segunda 
temporada da série norte-americana “Você”, um 
suspense psicológico sobre a vida de um perse-
guidor obsessivo. Na trama, o personagem prin-
cipal persegue suas vítimas pessoalmente e pela 
internet, chegando a saber todos os passos das 
mulheres por quem ele desenvolve obsessão. O 
psicólogo clínico Lucas Velo Rodrigues atenta que 
os comportamentos da vida real não fogem muito 
da ficção. “A obsessão beira a psicopatia. É uma 
doença que deixa a pessoa descontrolada”, alerta.

O perfil de um stalker depende do incentivo do 
suspeito para praticar esse ato, atenta Rodrigues. 
Entre as motivações, o psicólogo cita a possibili-
dade da perseguição acontecer após o fim de um 
relacionamento ou ainda por causa de um amor 
platônico, como nos casos da Ana Hickmann e da 
radialista, por exemplo. Ele não exclui a chance, 
também, de o stalking ser motivado por vingan-
ça, maldade ou por interesse de aplicar um golpe, 
como fraudes e roubos.

Stalking é uma prática perigosa, porque, além da 
invasão de privacidade e da perseguição, pode 
levar à morte da vítima. “O stalker faz de tudo 
com essa obsessão. Pode machucar e até chegar 
ao extremo de matar”, defende Rodrigues. Ele 
assegura, ainda, que ser perseguido pode ser 
traumático para muitas pessoas, podendo causar 
agorafobia, depressão e ansiedade, por exemplo.” 

(GIRADI, Yasmim. O medo à espreita: falta de 
legislação específica para stalking. Disponível em: 
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/
especiais/jornal_da_lei/2020/01/722395-o-medo-
-a-espreita.html?fb_comment_id=2502768379849
962_3181813005278826)

Bem jurídico protegido

A liberdade individual.

Sujeito ativo

Pode ser qualquer pessoa (crime comum).

Sujeito passivo

É qualquer pessoa que for vítima da perseguição 
(homem ou mulher).

Vale ressaltar, contudo, que a pena é aumentada 
de metade se a vítima for:

• criança, adolescente ou idoso;

• mulher por razões da condição de sexo feminino.

Antes da Lei nº 14.132/2021, a conduta acima expli-
cada era fato atípico?

NÃO. Antes da criação do crime do art. 147-A, a 
conduta era punida como contravenção penal 
pelo art. 65 do Decreto-lei 3.688/41, que tinha a 
seguinte redação:

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tran-
quilidade, por acinte ou por motivo reprovável: 

Pena – prisão simples, de quinze dias a dois 
meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois 
contos de réis.

A Lei nº 14.132/2021 revogou a contravenção de 
molestamento (art. 65 do DL 3.688/41), punindo 
de forma mais severa essa conduta, que pode 
trazer graves consequências psicológicas à vítima.
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Vamos comparar as duas infrações:

Crime de perseguição 
(art. 147-A do CP)

Contravenção penal de molestamento 
(art. 65 do DL 3.688/41)

Exige uma perseguição reiterada.
Não falava expressamente em reiteração.  

Contentava-se com a conduta de molestar alguém  
ou perturbar-lhe a tranquilidade.

Exige que o agente tenha: 
• ameaçado à integridade física  

ou psicológica da vítima;
• restringido à sua capacidade de locomoção; ou 

• invadido/perturbado a sua esfera  
de liberdade ou privacidade.

Não exigia nenhuma dessas três condutas.
Bastava molestar alguém ou perturbar-lhe  

a tranquilidade.

Diante disso, percebe-se que não existe uma identidade total entre os elementos objetivos das infrações 
penais acima. Nem todo indivíduo que cometeu a contravenção penal de molestamento praticou a con-
duta descrita como crime de perseguição. Diante disso, podemos supor duas situações:

1) o indivíduo está respondendo ou foi condenado por molestamento e, ao se analisar a sua conduta no 
caso concreto, percebe-se que ela se adequa à descrição típica do art. 147-A do CP. Nesta primeira situa-
ção, podemos afirmar que não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica. O indiví-
duo continuará respondendo pela contravenção penal do art. 65.

O princípio da continuidade normativa ocorre “quando uma norma penal é revogada, mas a mesma con-
duta 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.” (Min. Gilson Dipp, em 
voto proferido no HC 204.416/SP).

2) o indivíduo está respondendo ou foi condenado por molestamento e, ao se analisar a sua conduta 
no caso concreto, percebe-se que ela não se adequa à descrição típica do art. 147-A do CP. É o caso, por 
exemplo, de uma pessoa que tenha molestado uma única vez a vítima. Como não houve habitualidade, 
a conduta não se amolda ao art. 147-A do CP. Nesta segunda hipótese, teremos que concluir que houve 
abolitio criminis, acarretando a extinção da punibilidade.

Os paparazzi, que perseguem as celebridades em busca de flagras, podem, em tese, ser acusados desse crime?

A depender do caso concreto, sim.

O trabalho normal dos paparazzi de registrar celebridades que estejam em locais públicos, ainda que pos-
sa vir a ser inconveniente, não se amolda aos requisitos do tipo penal.

Por outro lado, o crime pode restar configurado se o paparazzi extrapola o trabalho normal e promove 
uma perseguição reiterada sobre determinado artista, ameaçando a sua integridade física ou psicológica, 
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restringindo a sua capacidade de locomoção ou 
invadindo/perturbando a sua esfera de liberdade 
ou privacidade.

É o entendimento de Rogério Sanches, em exce-
lente estudo sobre o novo tipo penal:

“Com relação aos fotógrafos que perseguem 
celebridades e pessoas públicas para obterem 
imagens inéditas (paparazzi), a tendência é não 
reconhecer o crime quando o “alvo” está em local 
público. A figura criminosa, contudo, pode ser 
cogitada quando a conduta do paparazzi, reitera-
damente, invadir ou perturbar a esfera de liber-
dade ou privacidade da celebridade ou pessoa 
pública.” (Lei 14.132/21: Insere no Código Penal o 
art. 147-A para tipificar o crime de perseguição. 
Disponível em: https://meusitejuridico.editora-
juspodivm.com.br/2021/04/01/lei-14-13221-in-
sere-no-codigo-penal-o-art-147-para-tipifi-
car-o-crime-de-perseguicao/).

Cyberstalking

O crime do art. 147-A do CP é de forma livre, de 
sorte que pode ser praticado “por qualquer meio”.

Vale ressaltar, no entanto, que atualmente é 
extremamente comum a prática de perseguição 
pelos meios digitais. É o que os autores chamam 
de cyberstalking.

“Na internet, formas comuns de cyberstalking são 
deixar comentários em excesso por email, nos 
serviços de mensagens como WhatsApp e redes 
sociais da vítima, geralmente com teor obsessivo 
ou intimidatório.

Outras formas, segundo a ONG Safernet, são:

• Divulgar na web as informações pessoais da 
pessoa, incluindo nome e endereço completo;

• Invadir aparelhos eletrônicos para acessar con-
tas pessoais;

• Preencher a caixa de entrada dos emails com spam;

• Enviar vírus ou outros programas nocivos aos 
computadores de suas vítimas.” 

(https://www.uol.com.br/tilt/noticias/reda-
cao/2021/04/01/curte-stalkear-pratica-agora-e-
-crime-e-pode-dar-tres-anos-de-prisao.htm)

Crime habitual

O tipo do art. 147-A do CP é crime habitual, ou 
seja, somente se configura com a prática reite-
rada de condutas. O tipo contém uma exigência 
expressa de habitualidade ao mencionar que o 
crime se configura com a conduta de perseguir 
“reiteradamente” a vítima.

Justamente por se tratar de crime habitual, não 
cabe tentativa.

Elemento subjetivo

O crime só é punido se o sujeito agiu com dolo. 
Não se exige elemento subjetivo especial (finali-
dade específica). 

Não há forma culposa.

Causa de aumento de pena

A pena é aumentada de metade se o crime é 
cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo 
feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste 
Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pes-
soas ou com o emprego de arma.
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Se há o emprego de arma branca (ex: faca) haverá a incidência da majorante?

SIM. Deverá incidir a majorante não apenas no caso de emprego de arma de fogo, mas também na hipó-
tese de arma branca. Quando o legislador quer restringir a incidência da regra apenas às hipóteses de 
arma de fogo, ele o faz expressamente, como no caso do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

O agente responderá pelo crime de perseguição e também pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 
10.826/2003)?

Depende:

• Situação 1: o agente tem porte de arma de fogo. Neste caso, ele responderá apenas pelo crime do art. 
147-A, § 1º, III (perseguição com a causa de aumento de pena).

• Situação 2: o crime de porte não será absorvido se ficar provado nos autos que o agente portava ile-
galmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou depois da perseguição e que ele não se 
utilizou da arma tão somente para praticar o crime do art. 147-A do CP. Ex: a instrução demonstrou que 
João adquiriu a arma de fogo três meses antes de conhecer a vítima e, portanto, não a comprou com a 
exclusiva finalidade de persegui-la.

• Situação 3: se não houver provas de que o réu já portava a arma antes da perseguição ou se ficar prova-
do que ele a utilizou somente para perseguir a vítima. Ex: o agente compra a arma de fogo e, em segui-
da, dirige-se até a casa da vítima para exercer os atos de perseguição.

Cúmulo material obrigatório

O § 2º do art. 147-A do CP prevê o seguinte:

Art. 147-A (...)

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Desse modo, se algum ato de perseguição for feito com o emprego de violência, o agente responderá 
pelo delito do art. 147-A em concurso com o crime violento (ex: lesão corporal). Trata-se daquilo que a 
doutrina chama de cúmulo material obrigatório, somando-se as penas dos dois crimes.

Ação pública condicionada

O delito do art. 147-A do CP é crime de ação pública condicionada, de forma que somente se procede 
mediante representação. 

Segue aqui a mesma lógica do crime de ameaça (art. 147, parágrafo único, do CP).

A vítima tem o poder de decidir se ela deseja que se inicie a persecução penal contra o autor do crime. 
Isso porque, ao conferir essa representação, ela estará sujeita a todos os inconvenientes de participar de 
um processo penal, ainda que na condição de vítima.
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Vigência

A Lei nº 14.132/2021 entrou em vigor na data de sua publicação (01/04/2021).

A punição do art. 147-A do CP não se aplica para fatos ocorridos antes de 01/04/2021. Vale ressaltar, con-
tudo, que, se o agente iniciou os atos de perseguição antes da Lei nº 14.132/2021 e continua a praticá-los 
depois do novo diploma, responderá pelo crime do art. 147-A do CP.

https://www.editorajuspodivm.com.br/compre-por-colecao/dizer-o-direito
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Estados, Distrito Federal e Municípios podem importar vacinas?

1) Em princípio, as vacinas a serem oferecidas contra a covid-19 são aquelas incluídas no Plano Na-
cional de Operacionalização da Vacinação elaborado pela União;

2) Se o plano for descumprido pela União ou se ele não atingir cobertura imunológica tempestiva e 
suficiente contra a doença, os Estados, DF e Municípios poderão dispensar (conceder) à população 
as vacinas que esses entes possuírem, desde que tenham sido previamente aprovadas pela Anvisa;

3) Se a Anvisa não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, os Estados, DF e Muni-
cípios poderão importar e distribuir vacinas que já tenham sido registradas nos EUA (EUA), na União 
Europeia (EMA), no Japão (PMDA) ou na China (NMPA). Além disso, tais entes poderão também im-
portar e distribuir quaisquer outras vacinas que já tenham sido aprovadas, em caráter emergencial 
(Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020), pela ANVISA.

Nas exatas palavras do STF:

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no caso de descumprimento do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 ou na hipótese de cobertura imunológica intem-
pestiva e insuficiente, poderão dispensar às respectivas populações:

a) vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa; e 

b) no caso não expedição da autorização competente, no prazo de 72 horas, vacinas registradas por 
pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos 
respectivos países, bem como quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial.

STF. Plenário. ADPF 770 MC-Ref/DF e ACO 3451 MC-Ref/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado 
em 24/2/2021 (Info 1006).

 � É dever do Poder Público elaborar e implementar plano para o enfrentamento da 
pandemia COVID-19 nas comunidades quilombolas

O STF determinou que a União elaborasse plano de combate à Covid-19 para população quilombo-
la, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas – Conaq.

Além disso, o STF deferiu pedido para suspender os processos judiciais, notadamente ações posses-
sórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, anulatórias de processos administrativos 
de titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais 
das comunidades quilombolas até o término da pandemia.

STF. Plenário. ADPF 742/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado 
em 24/2/2021 (Info 1006).

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

 � Caso Deputado Eduardo Silveira

O Deputado Federal Eduardo Silveira publicou vídeo no YouTube no qual, além de atacar frontal-
mente os Ministros do STF, por meio de diversas ameaças e ofensas, expressamente propagou a 
adoção de medidas antidemocráticas contra a Corte, bem como instigou a adoção de medidas vio-
lentas contra a vida e a segurança de seus membros, em clara afronta aos princípios democráticos, 
republicanos e da separação de Poderes.

Tais condutas, além de tipificarem crimes contra a honra do Poder Judiciário e dos Ministros do STF, 
são previstas como crime na Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1973).

Não é possível invocar a imunidade parlamentar material (art. 53, da CF/88), neste caso. Isso porque 
a imunidade material parlamentar não deve ser utilizada para atentar frontalmente contra a própria 
manutenção do Estado Democrático de Direito.

As condutas criminosas do parlamentar configuram flagrante delito, pois verifica-se, de maneira 
clara e evidente, a perpetuação dos delitos acima mencionados, uma vez que o referido vídeo conti-
nuava disponível e acessível a todos os usuários da internet.

Os crimes que, em tese, foram praticados pelo Deputado são inafiançáveis por duas razões:

1) porque foram praticados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, da 
CF/88; art. 323, III, do CPP); e

2) porque, no caso concreto, estão presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão pre-
ventiva, de sorte que estamos diante de uma situação que não admite fiança, com base no art. 324, 
IV, do CPP.

Encontra-se, portanto, configurada a possibilidade constitucional de prisão em flagrante de parla-
mentar pela prática de crime inafiançável, nos termos do § 2º do art. 53 da CF/88.

STF. Plenário. Inq 4781 Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/2/2021 (Info 1006).

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

 � STF determinou que governo deveria 
detalhar a ordem de preferência na 
vacinação dentro dos grupos prio-
ritários (quem deveria ser vacinado 
primeiro dentro do grupo prioritário)

A pretensão de que sejam editados e publica-
dos critérios e subcritérios de vacinação por 
classes e subclasses no Plano de Vacinação, 
assim como a ordem de preferência dentro de 
cada classe e subclasse, encontra arrimo: 

• nos princípios da publicidade e da eficiência 
que regem a Administração Pública (art. 37, 
da CF/88); 

• no direito à informação que assiste aos cida-
dãos em geral (art. 5º, XXXIII, e art. 37, § 2º, II);

• na obrigação da União de “planejar e pro-
mover a defesa permanente contra as cala-
midades públicas” (art. 21, XVII); 

• no dever incontornável cometido ao Estado 
de assegurar a inviolabilidade do direito à 
vida (art. 5º, caput), traduzida por uma “exis-
tência digna” (art. 170); e 

• no direito à saúde (art. 6º e art. 196).

STF. Plenário. ADPF 754 TPI-segunda-Ref/DF, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 
27/2/2021 (Info 1007).

 � É constitucional lei estadual que limi-
ta ligações de telemarketing

Normas estaduais que disponham sobre obri-
gações destinadas às empresas de telecomu-
nicações, relativamente à oferta de produtos 
e serviços, incluem-se na competência con-
corrente dos estados para legislarem sobre 
direitos do consumidor.

STF. Plenário. ADI 5962/DF, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 25/2/2021 (Info 1007).

 � É inconstitucional a resolução do 
Conselho Federal de Psicologia que 
proíbe a comercialização e o uso dos 
testes psicológicos para indivíduos 
que não sejam psicólogos

Ao restringirem a comercialização e o uso de 
testes psicológicos aos profissionais regular-
mente inscritos no Conselho Federal de Psi-
cologia (CFP), o inciso III e os §§ 1º e 2º do art. 
18 da Resolução 2/2003-CFP acabaram por 
instituir disciplina desproporcional e ofensiva 
aos postulados constitucionais relativos à li-
berdade de manifestação do pensamento (art. 
art. 5º, IV, IX e XIV, da CF/88) e de liberdade de 
acesso à informação (art. 220, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 3481/DF, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 6/3/2021 (Info 1008).

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

 � STF estendeu a vigência das medidas 
de combate à covid-19 elencadas na 
Lei 13.979/2020 e que estavam previs-
tas para terminar em 31/12/2020

A prudência — amparada nos princípios da 
prevenção e da precaução — aconselha que 
continuem em vigor as medidas excepcio-
nais previstas nos arts. 3º ao 3º-J da Lei nº 
13.979/2020, dada a continuidade da situação 
de emergência na área da saúde pública.

STF. Plenário. ADI 6625 MC-Ref/DF, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 6/3/2021 
(Info 1008).

 �União não pode requisitar seringas 
e agulhas que já foram contratadas 
pelo Estado-membro para o plano 
estadual de imunização e que ainda 
estão na indústria, apesar de já te-
rem sido empenhados

É incabível a requisição administrativa, pela 
União, de bens insumos contratados por uni-
dade federativa e destinados à execução do 
plano local de imunização, cujos pagamentos 
já foram empenhados.

A requisição administrativa não pode se voltar 
contra bem ou serviço de outro ente federa-
tivo. Isso para que não haja indevida interfe-
rência na autonomia de um sobre outro.

STF. Plenário. ACO 3463 MC-Ref/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 8/3/2021 
(Info 1008).

 � É cabível ADI contra Resolução de 
Conselho Profissional que não tratou 
de mero exercício de competência re-
gulamentar, mas expressou conteúdo 
normativo que lidou diretamente 
com direitos e garantias tutelados 
pela Constituição

O STF admite o uso das ações do controle con-
centrado de constitucionalidade para o exame 
de atos normativos infralegais, nos casos em 
que a tese de inconstitucionalidade articulada 
pelo autor propõe o cotejo da norma impug-
nada diretamente com o texto constitucional. 

No caso, a Resolução do Conselho não tratou 
de mero exercício de competência regula-
mentar, mas expressou conteúdo normativo 
que lida diretamente com direitos e garantias 
tutelados pela Constituição. Por esse motivo, 
cabe ADI para questionar a norma.

STF. Plenário. ADI 3481/DF, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 6/3/2021 (Info 1008).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Magistrado integrante de tribunal pode decidir monocraticamente sobre a con-
cessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida 
segundo o rito especial do direito de resposta

A Lei nº 13.188/2015 disciplinou o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em 
matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.

O STF analisou três ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra o diploma.

O art. 2º, § 3º; o art. 4º; o art. 5º, § 1º; e o art. 6º, incisos I e II, da Lei nº 13.188/2015 foram julgados 
constitucionais.

Por outro lado, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “em juízo colegiado prévio” pre-
sente no art. 10 da Lei nº 13.188/2015:

Art. 10. Das decisões proferidas nos processos submetidos ao rito especial estabelecido nesta Lei, 
poderá ser concedido efeito suspensivo pelo tribunal competente, desde que constatadas, em juízo 
colegiado prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

O Poder Judiciário, tal qual estruturado no art. 92, caput e parágrafos, da Constituição Federal, 
segue escala hierárquica de jurisdição, em que consta no topo o Supremo Tribunal Federal e, em se-
guida, tribunais superiores, tribunais regionais/estaduais e juízes locais. Essa gradação hierárquica 
tem por pressuposto a ampliação dos poderes dos magistrados à medida que se afastam da base 
dessa estrutura orgânico-funcional em direção a seu topo. 

Admitir que um juiz integrante de tribunal não possa ao menos conceder efeito suspensivo a recur-
so dirigido contra decisão de juiz de primeiro grau é subverter a lógica hierárquica estabelecida pela 
Constituição, pois é o mesmo que atribuir ao juízo de primeira instância mais poderes que ao ma-
gistrado de segundo grau de jurisdição.

Ademais, o poder geral de cautela, assim compreendido como a capacidade conferida ao magistra-
do de determinar a realização de medidas de caráter provisório, ainda que inominadas no Código 
de Processo Civil, é ínsito ao exercício da jurisdição e uma forma de garantir a efetividade do pro-
cesso judicial (art. 297 do CPC).

No caso, o poder geral de cautela se faz essencial porque o direito de resposta é, por natureza, sa-
tisfativo, de modo que, uma vez exercido, não há como ser revertido. 

Desse modo, a interpretação literal do art. 10 da Lei nº 13.188/2015, atribuindo exclusivamente a co-
legiado de tribunal o poder de deliberar sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso em face 
de decisão que tenha assegurado o direito de resposta, dificultaria sensivelmente a reversão liminar 
de decisão concessiva do direito de resposta, com risco, inclusive, de tornar ineficaz a apreciação do 
recurso pelo tribunal.

STF. Plenário. ADI 5415/DF, ADI 5418/DF e ADI 5436/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/3/2021 
(Info 1009).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A redução da transparência dos dados referentes à Covid-19 viola o direito de 
acesso à informação, os princípios da publicidade e transparência da Adminis-
tração Pública e o direito à saúde

É necessária a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia 
da Covid-19. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos, 
imprescindíveis para a análise da série histórica de evolução da pandemia (Covid-19), caracteriza 
ofensa a preceitos fundamentais da Constituição Federal, nomeadamente o acesso à informação, os 
princípios da publicidade e da transparência da Administração Pública e o direito à saúde.

STF. Plenário. ADPF 690/DF, ADPF 691/DF e ADPF 692 /DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados 
em 13/03/2021 (Info 1009).

 �Não há inconstitucionalidade formal no fato de a lei ter sido aprovada pelo Con-
gresso Nacional por meio de votação virtual em razão da pandemia da Covid-19

A tramitação de projeto de lei por meio de sistema de deliberação remota não viola as normas do 
processo legislativo. Isso porque o fato de as sessões deliberativas do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados terem acontecido por meio virtual não afasta a participação e o acompanhamento 
da população em geral. Ambas as Casas Legislativas fornecem meios de comunicação de amplo 
e fácil acesso, em tempo real, em relação ao exercício da atividade legislativa. Ademais, a circuns-
tância de se estar diante de uma pandemia, cujo vírus se revelou altamente contagioso, justifica a 
prudente opção do Congresso Nacional em prosseguir com suas atividades por meio eletrônico.

STF. Plenário. ADI 6442/DF, ADI 6447/DF, ADI 6450/DF e ADI 6525/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 13/3/2021 (Info 1009).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional o art. 12 da Lei Geral 
das Antenas

A Lei nº 13.116/2015 estabelece normas 
gerais para implantação e compartilhamento 
da infraestrutura de telecomunicações. Esse 
diploma normativo ficou conhecido como Lei 
Geral das Antenas.

O art. 12 dessa Lei proíbe que os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios cobrem con-
traprestação das concessionárias pelo direito 
de passagem em vias públicas, faixas de do-
mínio e outros bens públicos de uso comum 
na instalação de infraestrutura e redes de 
telecomunicações.

O regramento do direito de passagem previs-
to no art. 12, caput, da Lei Geral das Antenas 
(Lei nº 13.116/2015) se insere no âmbito da 
competência privativa da União para legislar 
sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF/88) 
e sobre normas gerais de licitação e contrata-
ção administrativa (art. 22, XXVII, da CF/88).

O art. 12 da Lei Geral das Antenas respeita os 
princípios constitucionais da eficiência e da 
moralidade administrativa.

O ônus real advindo da gratuidade do direito 
de passagem estabelecido no art. 12 da Lei nº 
13.116/2015 é adequado, necessário e pro-
porcional em sentido estrito, considerando o 
direito de propriedade restringido.

Do ponto de vista material, não é compatível 
com a ordem constitucional vigente o en-
tendimento de que o direito de propriedade 
— mesmo que titularizado por ente político — 
revista-se de garantia absoluta.

Logo, não se pode dizer que essa restrição 
imposta pelo art. 12 tenha violado o direito 
constitucional de propriedade.

STF. Plenário. ADI 6482/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 18/2/2021 (Info 1006).

 � É constitucional a norma federal que 
prevê a forma de atualização do piso na-
cional do magistério da educação básica

O mecanismo de atualização do piso nacional 
do magistério da educação básica, previsto no 
art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, 
é compatível com a Constituição Federal:

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do 
magistério público da educação básica será 
atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a 
partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o 
caput deste artigo será calculada utilizando-
-se o mesmo percentual de crescimento do 
valor anual mínimo por aluno referente aos 
anos iniciais do ensino fundamental urbano, 
definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007.

STF. Plenário. ADI 4848/DF, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 27/2/2021 (Info 1007).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Análise da constitucionalidade da Lei 9.472/97

O art. 18, I, II e III da Lei 9.472/97 é compatível com os arts. 21, XI, e 48, XII, da CF/88

A competência atribuída ao chefe do Poder Executivo para expedir decreto em ordem a instituir ou 
eliminar a prestação do serviço em regime público, em concomitância ou não com a prestação no 
regime privado, aprovar o plano geral de outorgas do serviço em regime público e o plano de me-
tas de universalização do serviço prestado em regime público está em perfeita consonância com o 
poder regulamentar previsto no art. 84, IV, parte final, e VI, da Constituição Federal.

Interpretação conforme dada ao art. 19, IV e X

A competência da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para expedir normas subordina-
-se aos preceitos legais e regulamentares que regem a outorga, prestação e fruição dos serviços de 
telecomunicações no regime público e no regime privado. 

O art. 19, IV e X, da Lei 9.472/97, desse modo, é constitucional.

Impossibilidade de a ANATEL realizar busca e apreensão (o inciso XV do art. 19 é inconstitucional)

A busca e posterior apreensão efetuada sem ordem judicial, com base apenas no poder de polícia 
de que é investida a ANATEL, mostra-se inconstitucional diante da violação ao disposto no princípio 
da inviolabilidade de domicílio, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 

Logo, o art. 19, XV, da Lei nº 9.472/97 é inconstitucional.

Intepretação conforme do art. 22, II

A competência atribuída ao Conselho Diretor da ANATEL para editar normas próprias de licitação e 
contratação (art. 22, II, da Lei nº 9.472/97) deve observar o arcabouço normativo atinente às licita-
ções e aos contratos, em respeito ao princípio da legalidade.

É inconstitucional a expressão “serão disciplinados pela Agência” contida no art. 55 da Lei

Diante da especificidade dos serviços de telecomunicações, é válida a criação de novas modalidades 
licitatórias por lei de mesma hierarquia da Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93). Portanto, sua disci-
plina deve ser feita por meio de lei, e não de atos infralegais, em obediência aos artigos 21, XI, e 22, 
XXVII, do texto constitucional. 

Interpretação conforme do art. 59

A contratação, a que se refere o art. 59 da Lei nº 9.472/97, de técnicos ou empresas especializadas, 
inclusive consultores independentes e auditores externos, para executar atividades de competência 
da ANATEL, deve observar o regular procedimento licitatório previsto pelas leis de regência.

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

Constitucionalidade dos arts. 65, III, §§ 1º e 2º, 66 e 69 da Lei

A possibilidade de concomitância de regimes público e privado de prestação do serviço, assim como 
a definição das modalidades do serviço são questões estritamente técnicas, da alçada da agência, 
a quem cabe o estabelecimento das bases normativas de cada matéria relacionada à execução, à 
definição e ao estabelecimento das regras peculiares a cada serviço.

Inconstitucionalidade das expressões “simplificado” e “nos termos por ela regulados” previstas no 
art. 119 da Lei nº 9.472/97

A ANATEL não pode disciplinar procedimento licitatório simplificado por meio de norma de hierar-
quia inferior à Lei Geral de Licitações, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal. 

Por isso, são inconstitucionais as expressões “simplificado” e “nos termos por ela regulados” do art. 
119, da Lei nº 9.472/97.

STF. Plenário. ADI 1668/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/2/2021 (Info 1007).

 �O acordo de não persecução cível pode ser celebrado mesmo que a ação de im-
probidade administrativa já esteja em fase de recurso

É possível acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em 
fase recursal.

STJ. 1ª Turma. AREsp 1.314.581/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/02/2021 (Info 686).

 �O Tribunal de Contas tem o prazo de 5 anos para julgar a legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, prazo esse contado da 
chegada do processo à Corte de Contas

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas 
estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

STF. Plenário. RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020 (repercussão geral – 
Tema 445) (Info 967).

Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respecti-
va Corte de Contas.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.506.932/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02/03/2021 (Info 687).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Quando uma empresa que revende 
carros usados adquire um veículo, 
deverá providenciar a expedição de 
novo CRV, mesmo que o automóvel 
seja destinado a posterior revenda

A transferência de propriedade de veículo 
automotor usado implica, obrigatoriamente, 
na expedição de novo Certificado de Registro 
de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, 
do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para 
fins de posterior revenda.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo quando: 

I - for transferida a propriedade;

STJ. 1ª Turma. REsp 1.429.799/SP, Rel. Min. Sér-
gio Kukina, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

 �União não pode requisitar seringas 
e agulhas que já foram contratados 
pelo Estado-membro para o plano 
estadual de imunização e que ainda 
estão na indústria, apesar de já te-
rem sido empenhados

É incabível a requisição administrativa, 
pela União, de bens insumos contratados 
por unidade federativa e destinados à 
execução do plano local de imunização, cujos 
pagamentos já foram empenhados.

A requisição administrativa não pode se voltar 
contra bem ou serviço de outro ente federa-
tivo. Isso para que não haja indevida interfe-
rência na autonomia de um sobre outro.

STF. Plenário. ACO 3463 MC-Ref/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 8/3/2021 
(Info 1008).

 �A Petrobras, e demais sociedades de 
economia mista que explorem ativi-
dade econômica própria, são obriga-
das a fazer licitação, mas as regras 
do procedimento licitatório não são 
as da Lei 8.666/93

O regime de licitação e contratação previsto 
na Lei nº 8.666/93 é inaplicável às sociedades 
de economia mista que explorem atividade 
econômica própria das empresas privadas, 
concorrendo, portanto, no mercado.

Não é possível conciliar o regime previsto na Lei 
nº 8.666/93 com a agilidade própria desse tipo 
de mercado que é movido por intensa concor-
rência entre as empresas que nele atuam.

STF. Plenário. RE 441280/RS, Rel. Min. Dias 
Tofolli, julgado em 6/3/2021 (Info 1008).

 � É constitucional o Programa de Par-
cerias de Investimentos, instituído 
pela MP 727/2016, convertida na Lei 
nº 13.334/2016

O Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI) destinado à ampliação e ao fortalecimen-
to da interação entre o Estado e a iniciativa 
privada (MP 727/2016, convertida na Lei nº 
13.334/2016) não afronta os princípios da 
Administração Pública e da proteção do meio 
ambiente e dos índios (art. 23, VI, art. 37, 
caput e art. 231, § 2º, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5551/DF, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 13/3/2021 (Info 1009).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O pagamento indevido feito ao servi-
dor público e que decorreu de erro ad-
ministrativo está sujeito à devolução, 
salvo se o servidor, no caso concreto, 
comprovar a sua boa-fé objetiva

Os pagamentos indevidos aos servidores 
públicos decorrentes de erro administrativo 
(operacional ou de cálculo), não embasado 
em interpretação errônea ou equivocada da 
lei pela Administração, estão sujeitos à de-
volução, ressalvadas as hipóteses em que o 
servidor, diante do caso concreto, comprova 
sua boa-fé objetiva, sobretudo com demons-
tração de que não lhe era possível constatar o 
pagamento indevido.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 
(Recurso Repetitivo – Tema 1009) (Info 688).

 �As ações de indenização por danos 
morais e materiais decorrentes de 
perseguição, tortura e prisão, por 
motivos políticos, ocorridas durante 
o regime militar, são imprescritíveis

Súmula 647-STJ: São imprescritíveis as ações 
indenizatórias por danos morais e materiais 
decorrentes de atos de perseguição política 
com violação de direitos fundamentais ocorri-
dos durante o regime militar.

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 10/03/2021, DJe 
15/03/2021.

DIREITO ELEITORAL

 � É vedada a fusão ou incorporação de partidos políticos que tenham obtido o re-
gistro definitivo do TSE há menos de 5 anos

A Lei nº 13.107/2015 acrescentou o § 9º ao art. 29 da Lei nº 9.096/95 prevendo o seguinte:

§ 9º Somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido o regis-
tro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral há, pelo menos, 5 (cinco) anos.

Essa previsão é constitucional e não viola a autonomia partidária prevista no art. 17 da CF/88.

A exigência do tempo mínimo de 5 anos para que possa ser feita a fusão ou incorporação de par-
tidos políticos é necessária para garantir o compromisso do cidadão com a sua opção partidária, 
evitando-se agremiações descompromissadas e sem substrato social. Além disso, reforça o objetivo 
do constituinte reformador, expresso na EC 97/2017, em coibir o enfraquecimento da representa-
ção partidária.

STF. Plenário. ADI 6044/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/3/2021 (Info 1008).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Em ação de extinção contratual com 
cláusula resolutiva, é lícito à parte 
lesada optar entre o cumprimento 
forçado ou o rompimento do contra-
to, desde que antes da sentença

É lícito à parte lesada optar pelo cumprimen-
to forçado ou pelo rompimento do contrato, 
não lhe cabendo, todavia, o direito de exercer 
ambas a alternativas simultaneamente. 

O art. 475 do Código Civil afirma que, “...a par-
te lesada pelo inadimplemento pode pedir a 
resolução do contrato, se não preferir exigir-
-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 
dos casos, indenização por perdas e danos...” 
Note-se, portanto, que esse artigo dá o direito 
de a parte lesada optar pelo cumprimento 
forçado do contrato ou então pelo seu rom-
pimento. É um ou outro (e não os dois). A es-
colha, uma vez feita, pode ser alterada, desde 
que antes da sentença.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.907.653-RJ, Rel. Min. 
Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/02/2021 
(Info 686).

 �Uma vez reconhecida a prática de 
ilegal capitalização de juros nesse 
contrato, as diferenças apuradas 
devem restituídas ao mutuário em 
pecúnia, ou elas devem ser abatidas 
do saldo devedor, o qual será quitado 
com recursos do FCVS?

Nos contratos de mútuo imobiliário regidos 
pelo Plano de Equivalência Salarial - PES, segu-
rados pelo Fundo de Compensação de Valori-
zações Salariais - FCVS, o reconhecimento de 
anatocismo não gera direito a repetição de 
indébito se tal procedimento impactou ape-
nas no valor do saldo devedor do contrato.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.460.696/PR, Rel. Min. Sér-
gio Kukina, julgado em 24/02/2021 (Info 686).

 � Em ação anulatória de partilha em 
que os imóveis recebidos pelos herdei-
ros já foram registrados, o cônjuge do 
herdeiro casado sob o regime de comu-
nhão universal de bens deve integrar a 
lide como litisconsorte necessário

No caso de a anulação de partilha acarretar 
a perda de imóvel já registrado em nome de 
herdeiro casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, a citação do cônjuge é 
indispensável, tratando-se de hipótese de 
litisconsórcio necessário.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.706.999-SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
23/02/2021 (Info 686).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É admissível o retorno ao nome de 
solteiro do cônjuge ainda na constân-
cia do vínculo conjugal

É admissível o retorno ao nome de solteiro do 
cônjuge ainda na constância do vínculo conjugal.

Exemplo hipotético: Regina Andrade Medina 
casou-se com João da Costa Teixeira. Com o 
casamento, ela passou a ser chamada de Regi-
na Medina Teixeira. Ocorre que, após anos de 
casada, Regina arrependeu-se da troca e deseja 
retornar ao nome de solteira. Ela apresentou 
justas razões de ordem sentimental e existencial.

O pedido deve ser acolhido a fim de ser pre-
servada a intimidade, a autonomia da vonta-
de, a vida privada, os valores e as crenças das 
pessoas, bem como a manutenção e perpe-
tuação da herança familiar.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.873.918-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

 � É nulo de pleno direito o contrato de 
gerenciamento de carreira pactuado 
pelo atleta em formação menor de 18 
anos, afigurando-se válida a avença 
celebrada pelo atleta profissional me-
nor de 18 anos devidamente assistido

A emancipação legal proveniente de relação 
empregatícia, prevista no art. 5º, parágrafo 
único, V, parte final, do CC/2002, pressupõe: 
i) que o menor possua ao menos dezesseis 
anos completos; ii) a existência de vínculo 
empregatício; e iii) que desse liame lhe sobre-
venha economia própria.

Por decorrer diretamente do texto da lei, essa 
espécie de emancipação prescinde de autori-
zação judicial, bem como dispensa o registro 
público respectivo, bastando apenas que se 
evidenciem os requisitos legais para a imple-
mentação da capacidade civil plena.

Além disso, a autorização judicial não é pres-
suposto de validade de contratos de gestão 
de carreira e de agenciamento de atleta pro-
fissional celebrados por atleta relativamente 
incapaz devidamente assistido pelos pais ou 
responsável legal.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.872.102/SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Belizze, julgado em 02/03/2021 
(Info 687).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O termo inicial de contagem do prazo 
para a denúncia vazia, nas hipóte-
ses de que trata o art. 47, V, da Lei n. 
8.245/1991, coincide com a formação 
do vínculo contratual

Exemplo hipotético: em jan/2013, Pedro 
alugou seu imóvel para João. O contrato foi 
celebrado por prazo determinado e com 
duração de 1 ano. Chegou jan/2014, mas nem 
o locador nem o locatário falaram nada. João 
permaneceu morando no imóvel e pagando 
os aluguéis e Pedro continuou recebendo 
normalmente. Isso significa que o contrato 
passou a vigorar por prazo indeterminado. 
Em fev/2018, Pedro ajuizou contra João ação 
de despejo por denúncia vazia pedindo a de-
socupação do imóvel e a entrega das chaves. 
A situação se amolda ao art. 47, V, porque o 
prazo de 5 anos é contado do contrato origi-
nal (e não da prorrogação do vínculo).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.511.978-BA, Rel. Min. An-
tônio Carlos Ferreira, julgado em 02/03/2021 
(Info 687).

 � Se, no interior do ônibus, ficam sendo 
tocadas músicas na rádio, a empresa 
proprietária deverá pagar direitos au-
torais, recolhendo tais valores ao ECAD 

Os ônibus de transporte de passageiros são 
considerados locais de frequência coletiva 
para fins de proteção de direitos autorais, o 
que gera dever de repasse ao ECAD.

A execução, via rádio, de obras intelectuais 
(músicas) no interior dos transportes coletivos 
(ônibus) pressupõe intuito de lucro, fomen-
tando a atividade empresarial, mesmo que 
indiretamente, não estando albergada por 
qualquer das exceções contidas no art. 46 da 
Lei nº 9.610/98. Logo, a empresa deverá pagar 
os direitos autorais.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.735.931/CE, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
09/03/2021 (Info 688).

 � Facebook não é obrigado a fornecer os 
dados de todos os usuários que com-
partilharam post contendo fake news

É vedado ao provedor de aplicações de inter-
net fornecer dados de forma indiscriminada 
dos usuários que tenham compartilhado 
determinada postagem, em pedido genérico e 
coletivo, sem a especificação mínima de uma 
conduta ilícita realizada.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.859.665/SC, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 09/03/2021 
(Info 688).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Prazo prescricional para o importador pleitear indenização do transportador 
marítimo em razão de extravio, perda ou avaria da carga transportada: 1 ano

O prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de extravio, perda ou avaria de cargas 
transportadas por via marítima é de 1 (um) ano.

Fundamento: art. 8º do Decreto-Lei nº 116/67.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.893.754/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/03/2021 (Info 688).

 � É cabível, após a decisão homologatória da partilha, a efetivação de penhora no 
rosto dos autos do inventário para garantia de crédito objeto de execução movi-
da por terceiro em face de um dos herdeiros do falecido

A homologação da partilha, por si só, não constitui circunstância apta a impedir que o juízo do in-
ventário promova a constrição determinada por outro juízo.

Caso concreto: após a homologação da partilha, mas quando o dinheiro ainda estava depositado, o 
juízo do inventário recebeu ofício de outro juízo solicitando a penhora no rosto dos autos da quan-
tia que seria entregue ao herdeiro em razão de ele ser réu em processo de execução. É possível 
essa penhora mesmo após a homologação da partilha.

O art. 642 do CPC não se aplica no caso concreto porque ele trata sobre os credores do espólio (e 
não sobre os credores do herdeiro). 

O art. 642 do CPC tem por objetivo regular o procedimento para quitação das dívidas do falecido. 
Esse dispositivo, por outro lado, não impede que os credores do herdeiro peçam a penhora no ros-
to dos autos mesmo que já tenha havido a homologação da partilha.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.877.738/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/03/2021 (Info 688).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A abertura e processamento da herança jacente constituem poder-dever do 
magistrado, sendo inadequado o indeferimento da petição inicial em virtude de 
irregular instrução do feito por qualquer dos outros legitimados ativos

A herança jacente é um procedimento especial de jurisdição voluntária que consiste na arrecadação 
judicial de bens da pessoa falecida, com declaração, ao final, da herança vacante, ocasião em que se 
transfere o acervo hereditário para o domínio público, salvo se comparecer em juízo quem legitima-
mente os reclame.

Esse procedimento pode ser iniciado por qualquer interessado, pelo Ministério Público, pela Defen-
soria Pública e pela Fazenda Pública, bem como pelo juiz, de ofício (art. 738 do CPC/2015).

Se um legitimado ingressar com petição ao juiz requerendo a instauração do procedimento de he-
rança jacente, o magistrado não deverá indeferir a inicial sob o argumento de que o requerente não 
juntou todas as provas necessárias à comprovação dos fatos alegados. Antes de extinguir o feito, 
o magistrado deverá diligenciar, ainda que minimamente, para obter as informações necessárias 
considerando que ele tem o poder-dever de instaurar, ainda que de ofício, esse procedimento.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.812.459/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2021 (Info 688).

DIREITO DO CONSUMIDOR

 �O mero fato de o fornecedor do produto não o possuir em estoque no momento 
da contratação não é condição suficiente para eximi-lo do cumprimento forçado 
da obrigação

A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, 
que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese 
em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada.

Sendo possível ao fornecedor cumprir com a obrigação, entregando ao consumidor o produto 
anunciado, ainda que obtendo-o por outros meios, como o adquirindo de outros revendedores, não 
há razão para se eliminar a opção pelo cumprimento forçado da obrigação.

Exemplo: Regina comprou um monitor modelo XYZ456 em site de e-commerce. Ocorre que, um dia 
depois, ela recebeu um e-mail da loja informando que não mais havia o produto em estoque e que, 
portanto, iria haver a resolução do contrato. Regina pode exigir a entrega do monitor, nos termos 
do art. 35, I, do CDC.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.872.048-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/02/2021 (Info 686).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Em ação de nulidade de registro de 
marca, a natureza da participação 
processual do INPI, quando não fi-
gurar como autor ou corréu, é de 
intervenção sui generis (ou atípica) 
obrigatória, na condição de assisten-
te especial

O INPI, se não for o autor da nulidade de re-
gistro de marca, deverá ser obrigatoriamente 
citado para intervir no processo. Ao ser cita-
do, o INPI irá analisar, com base no interesse 
público, se deve defender o registro que foi 
realizado ou se é caso realmente de nulidade.

A participação do INPI na ação de nulida-
de não é necessariamente para defender o 
ato que concedeu o registro. Ao contrário, 
o interesse jurídico do INPI se distingue do 
interesse individual de ambas as partes, con-
siderando que o objetivo da Instituição é de 
proteger a concorrência e o consumidor, direi-
tos essencialmente transindividuais.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.817.109-RJ, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 23/02/2021 (Info 686).

 �Os distribuidores dos medicamen-
tos podem repassar às drogarias e 
farmácias o custo das despesas refe-
rentes à tarifa de emissão do boleto 
bancário

É cabível o repasse da despesa relativa à tarifa 
de emissão de boletos bancários feito pela 
distribuidora de medicamentos às drogarias e 
farmácias.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.515.640/SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
19/09/2017.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.580.446-RJ, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 23/02/2021 (Info 686).

 �O fato de a sociedade ter somente 
dois sócios não é suficiente para afas-
tar a proibição de o administrador 
aprovar suas próprias contas

Nos termos do art. 115, § 1º, da LSA, o acio-
nista não poderá votar nas deliberações da 
assembleia-geral relativas à aprovação de 
suas contas como administrador.

A aprovação das próprias contas é caso típico 
de conflito formal (ou impedimento de voto), 
sendo vedado ao acionista administrador profe-
rir voto acerca da regularidade de suas contas.

Na hipótese, o fato de o único outro sócio 
da sociedade anônima fechada ter ocupado 
cargo de administração em parte do exercício 
não altera a conclusão que o sócio adminis-
trador não pode aprovar as próprias contas.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.692.803-SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
23/02/2021 (Info 686).

DIREITO EMPRESARIAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

25

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

 � É direito do sócio retirar-se imotivadamente de sociedade limitada regida de for-
ma supletiva pelas normas da sociedade anônima

O art. 1.029 do Código Civil prevê que, se a sociedade empresária for por prazo indeterminado, o 
sócio terá o direito de se retirar, de forma imotivada, sem que seja necessária, para tanto, a proposi-
tura de ação de dissolução parcial.

Este dispositivo está inserido no capítulo relativo às sociedades simples. Apesar disso, o STJ entende 
que ele é perfeitamente aplicável às sociedades limitadas. 

Vale ressaltar que a sociedade limitada possui regras próprias previstas nos arts. 1.052 a 1.087 do 
CC. Além disso, aplicam-se às sociedades limitadas, supletivamente, as regras da sociedade simples 
(arts. 997 a 1.038) ou da sociedade anônima (Lei nº 6.404/76), se o contrato social assim estipular 
(art. 1.053, parágrafo único, CC).

Ainda que o contrato social tenha optado pela regência supletiva da Lei nº 6.404/76 (sociedades 
anônimas), há direito potestativo de retirada imotivada do sócio na sociedade limitada. Assim, o fato 
de a sociedade limitada ser regida supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas não afasta a 
possibilidade de retirada imotivada do sócio.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.839.078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/03/2021 (Info 688).

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 � É inconstitucional norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participa-
ção da sociedade civil em conselhos deliberativos

São incompatíveis com a Constituição Federal as regras previstas no Decreto nº 10.003/2019, que, a 
pretexto de regular o funcionamento do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (Conanda), 
frustram a participação das entidades da sociedade civil na formulação e no controle da execução 
de políticas públicas em favor de crianças e adolescentes. 

Não bastasse isso, essas normas violam o princípio da legalidade.

STF. Plenário. ADPF 622/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/2/2021 (Info 1007).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Presentes os requisitos autorizado-
res da tutela antecipada, é cabível a 
inclusão de informações adicionais, 
para uso administrativo em insti-
tuições escolares, de saúde, cultura 
e lazer, relativas ao nome afetivo do 
adotando que se encontra sob guar-
da provisória

Exemplo hipotético: Tayson Cardoso é filho 
de Maria. Desde os 7 meses de idade, Tayson 
mora com Regina Carvalho e João Melo, que 
passou a cuidar do garoto como filho em ra-
zão de Maria tê-lo abandonado. Regina e João 
iniciaram o processo de adoção e obtiveram a 
guarda provisória. Vale ressaltar que Regina e 
João sempre chamaram “Tayson” de “Thiago”, 
sendo o nome por meio do qual o garoto é co-
nhecido entre os amigos e familiares do casal. 
Tayson/Thiago tem agora 3 anos. O processo 
de adoção ainda não foi concluído. Regina e 
João vão matricular a criança na escola. Ocor-
re que eles ficaram com receio de o menino 
ficar sendo chamado de Tayson na escola e 
ficar confuso, considerando que o nome que 
conhece é Thiago.

Diante disso, eles peticionaram ao juiz da 
adoção pedindo que fosse concedida tutela 
antecipada para que fosse autorizada a inclu-
são do nome social para uso administrativo 
em instituições escolares, de saúde, cultura e 
lazer, relativas ao nome afetivo do adotando. 
Assim, nos cadastros da escola e demais insti-
tuições constará o nome social do adotando: 
Thiago Carvalho Melo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.878.298/MG, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
02/03/2021 (Info 687).

 �Mesmo que o adolescente, durante 
o procedimento para apuração da 
infração do art. 249 do ECA, adquira 
a maioridade, ainda assim a multa 
poderá ser aplicada aos responsáveis

A multa instituída pelo art. 249 do ECA não 
possui caráter meramente preventivo, mas 
também punitivo e pedagógico, de modo que 
não pode ser afastada sob fundamentação 
exclusiva do advento da maioridade civil da 
vítima dos fatos que determinaram a imposi-
ção da penalidade.

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamen-
te, os deveres inerentes ao pátrio poder fami-
liar ou decorrente de tutela ou guarda, bem 
assim determinação da autoridade judiciária 
ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a 
vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.653.405-RJ, Rel. Min. 
Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/03/2021 
(Info 687).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Negócio jurídico processual não pode 
dispor sobre ato regido por norma de 
ordem pública

De acordo com a doutrina, quando o acordo 
processual interferir em poderes, deveres ou 
faculdades do magistrado, será necessário 
que este concorde com seus termos, com 
base em juízo discricionário.

O negócio jurídico processual que transige 
sobre o contraditório e os atos de titularida-
de judicial se aperfeiçoa validamente se a ele 
aquiescer o juiz.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.810.444-SP, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 23/02/2021 
(Info 686).

 �O termo final para a remição da exe-
cução é a assinatura do auto de arre-
matação

A remição da execução pode ser exercida até 
a assinatura do auto de arrematação.

Logo, a arrematação do imóvel não impede o de-
vedor de remir a execução, desde que faça isso 
antes de o auto de arrematação ser assinado.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.862.676-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 23/02/2021 (Info 686).

 � Para a remição da execução, o exe-
cutado deve pagar ou consignar o 
montante correspondente à totalida-
de da dívida executada, acrescida de 
juros, custas e honorários de advo-
gado, não sendo possível exigir-lhe o 
pagamento de débitos executados em 
outras demandas

A remição da execução, consagrada no art. 
826 do CPC/2015, consiste na satisfação inte-
gral do débito executado no curso da ação e 
impede a alienação do bem penhorado.

Mesmo que o credor possua outros processos 
movidos contra o devedor, o exequente não 
poderá exigir do executado, para fins de remi-
ção, o pagamento desses débitos que estão 
sendo executados em outras demandas.

Se o devedor estiver sendo executado em 
mais de um processo, ele tem o direito de 
remir aquela que melhor lhe aprouver. Assim, 
é lícito ao executado escolher a dívida que 
pretende pagar, talvez com o propósito de 
extinguir a execução mais adiantada, em que 
se realizarão os atos expropriatórios.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.862.676-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 23/02/2021 (Info 686).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É possível a inscrição em cadastro de inadimplentes do devedor que figura no 
polo passivo de execução fiscal

O art. 782, §3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimen-
to de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo siste-
ma SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se 
vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida 
Ativa - CDA.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 24/02/2021 (Recurso Repetiti-
vo – Tema 1026) (Info 686).

 �O mesmo Procurador da Fazenda Nacional pode emitir a CDA e, posteriormen-
te, também atuar na execução fiscal cobrando esse crédito; isso é possível e não 
gera nenhuma nulidade

Não é vedado, ao Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de dívida ativa, atuar como 
representante judicial da Fazenda Nacional, na respectiva execução fiscal.

As duas atribuições estão previstas expressamente no art. 12, I e II, da LC 73/93 que, em nenhum mo-
mento, afirma ou sugere que tais atividades devam ser praticadas por membros diferentes da PGFN. 

As vedações legais à atuação do Procurador da Fazenda Nacional estão previstas nos arts. 28 a 31 
da LC 73/93, entre as quais não se encontra essa hipótese.

De igual forma, a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) não faz essa exigência nem estabelece tal 
impedimento.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.311.899-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 23/02/2021 (Info 686).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete às Turmas da 2ª Seção (es-
pecializada em direito privado) jul-
gar REsp interposto contra conces-
sionária de telefonia com o objetivo 
de afastar a cobrança de multa em 
caso de resolução do contrato por 
roubo ou furto do aparelho celular

Caso concreto: o MP/RJ ajuizou ACP contra 
concessionárias do serviço de telefonia pe-
dindo que essas empresas se abstenham de 
cobrar multa rescisória da fidelização nas 
hipóteses em que o contrato é cancelado em 
decorrência de furto ou roubo do aparelho de 
celular. Assim, se o consumidor comprou o 
celular com desconto, mas ele foi furtado ou 
roubado, o cliente teria que ser dispensado 
de pagar a multa rescisória pela quebra da 
fidelidade. O juiz e o Tribunal de Justiça julga-
ram o pedido do Ministério Público proceden-
te e as empresas de telefonia interpuseram 
recurso especial.

A competência para julgar esse recurso é da 
3ª ou da 4ª Turma (que examinam matérias 
de direito privado). Isso porque não se está 
discutindo o serviço público de telefonia, mas 
sim a validade de uma cláusula presente em 
um contrato de consumo.

STJ. Corte Especial. CC 165.221/DF, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
03/03/2021 (Info 687).

 � Técnica do julgamento ampliado 
também pode ser aplicada a embar-
gos de declaração opostos contra 
acórdão que julgou apelação, desde 
que cumpridos os demais requisitos 
do art. 942 do CPC

A técnica de julgamento ampliado do art. 942 
do CPC aplica-se aos aclaratórios opostos ao 
acórdão de apelação quando o voto vencido 
nascido apenas nos embargos for suficiente 
para alterar o resultado inicial do julgamento, 
independentemente do desfecho não unâ-
nime dos declaratórios (se rejeitados ou se 
acolhidos, com ou sem efeito modificativo).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.786.158-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

Deve ser aplicada a técnica de julgamento 
ampliado nos embargos de declaração toda 
vez que o voto divergente possua aptidão 
para alterar o resultado unânime do acórdão 
de apelação.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.910.317-PE, Rel. Min. An-
tônio Carlos Ferreira, julgado em 02/03/2021 
(Info 687).
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 �Na vigência do CPC/2015, remanesce o interesse de agir do inventariante na 
ação de prestação de contas, mantido o caráter dúplice da demanda

O inventariante não pode encerrar seu mister sem que antes apresente as contas de sua gestão. 
Essa prestação de contas é, portanto, uma atribuição imposta pela lei ao inventariante, razão pela 
qual possui interesse de agir para ajuizar a presente ação autônoma de prestação de contas. Vale 
ressaltar, inclusive, que esse interesse de agir é presumido.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.707.014/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

 �A competência prevista no § 3º do art. 109 da Constituição Federal, da Justiça co-
mum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado

O § 3º do art. 109 da CF/88 afirma que, se não existir vara federal na comarca do domicílio do segu-
rado, a lei poderá autorizar que esse segurado ajuíze a ação contra o INSS na justiça estadual:

Art. 109. (...) § 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que fo-
rem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça 
estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. 

A delegação de competência de que trata esse dispositivo constitucional foi feita pelo art. 15, III, da 
Lei nº 5.010/66, com redação dada pela Lei nº 13.876/2019.

Vale ressaltar que o que importa é que não exista vara federal na comarca.

Algumas vezes uma mesma comarca abrange mais de um Município. Se no Município não existir 
vara federal, mas houver na Comarca, então, neste caso, o segurado terá que se deslocar até lá para 
ajuizar a ação.

Ex: em Itatinga (SP) não existe vara federal; no entanto, Itatinga faz parte da comarca de Botucatu. 
Em Botucatu existe vara federal. Logo, o segurado terá que se deslocar até lá para ajuizar a ação 
contra o INSS.

STF. Plenário. RE 860508/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/3/2021 (Repercussão Geral – 
Tema 820) (Info 1008).

 �Mesmo quando o INSS for réu na Justiça Estadual, a ação não pode tramitar no 
Juizado Especial da Fazenda Pública

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decor-
rentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.866.015/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repe-
titivo – Tema 1053) (Info 688).
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 � É irrecorrível o ato judicial que deter-
mina a intimação do devedor para o 
pagamento de quantia certa

Com o advento do CPC/2015, o início da fase 
de cumprimento de sentença para pagamen-
to de quantia certa passou a depender de 
provocação do credor (art. 523).

Assim, a intimação do devedor para paga-
mento é consectário legal do requerimento, 
e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero 
despacho de expediente. O juiz simplesmente 
cumpre o procedimento determinado pela lei, 
impulsionando o processo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.837.211/MG, Rel. Min. Mou-
ra Ribeiro, julgado em 09/03/2021 (Info 688).

 �Observado o princípio da casualida-
de, é cabível a fixação de honorários 
advocatícios em exceção de pré-exe-
cutividade, quando o sócio é excluído 
do polo passivo da execução fiscal, 
que não é extinta

É possível a fixação de honorários 
advocatícios, em exceção de pré-executivida-
de, quando o sócio é excluído do polo passivo 
da execução fiscal, que não é extinta.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.764.405/SP, Rel. Min. 
Assusete Magalhães, julgado em 10/03/2021 
(Recurso Repetitivo – Tema 961) (Info 688).

DIREITO PENAL

 � Todos os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma 
de fogo, em serviço ou mesmo fora de serviço, independentemente do número de 
habitantes do Município

O art. 6º, III e IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) somente previa porte de arma 
de fogo para os guardas municipais das capitais e dos Municípios com maior número de habitantes. 
Assim, os integrantes das guardas municipais dos pequenos Municípios (em termos populacionais) 
não tinham direito ao porte de arma de fogo. 

O STF considerou que esse critério escolhido pela lei é inconstitucional porque os índices de crimi-
nalidade não estão necessariamente relacionados com o número de habitantes.

Assim, é inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas munici-
pais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes 
e de guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes, quando em serviço.

Com a decisão do STF todos os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma 
de fogo, em serviço ou mesmo fora de serviço. Não interessa o número de habitantes do Município.

STF. Plenário. ADC 38/DF, ADI 5538/DF e ADI 5948/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 
27/2/2021 (Info 1007).
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 �A retratação da calúnia, feita antes da sentença, acarreta a extinção da punibili-
dade do agente independente de aceitação do ofendido

O art. 143 do CP autoriza que a pessoa acusada do crime de calúnia ou de difamação apresente 
retratação e, com isso, tenha extinta a punibilidade:

Art. 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, 
fica isento de pena.

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizan-
do-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos 
meios em que se praticou a ofensa.

A retratação não é ato bilateral, ou seja, não pressupõe aceitação da parte ofendida para surtir seus 
efeitos na seara penal, porque a lei não exige isso. 

O Código, quando quis condicionar o ato extintivo da punibilidade à aceitação da outra parte, o fez de 
forma expressa, como no caso do perdão ofertado pelo querelante depois de instaurada a ação privada.

O art. 143 do CP exige apenas que a retratação seja cabal, ou seja, deve ser clara, completa, defi-
nitiva e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance, que é 
justamente o de desdizer as palavras ofensivas à honra, retratando-se o ofensor do malfeito.

STJ. Corte Especial. APn 912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 03/03/2021 (Info 687).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 � STF deferiu medida liminar em habeas corpus coletivo impetrado pela DPU para 
determinar que os juízes e Tribunais do país cumpram a Recomendação 62/2020 
do CNJ e adotem uma série de medidas para evitar a propagação da Covid-19 
nos estabelecimentos prisionais

Diante da persistência do quadro pandêmico de emergência sanitária decorrente da Covid-19 e 
presentes a plausibilidade jurídica do direito invocado, bem como o perigo de lesão irreparável ou 
de difícil reparação a direitos fundamentais das pessoas levadas ao cárcere, admite-se — analisadas 
as peculiaridades dos processos individuais pelos respectivos juízos de execução penal, e desde que 
presentes os requisitos subjetivos — a adoção de medidas tendentes a evitar a infecção e a propaga-
ção da Covid-19 em estabelecimentos prisionais, dentre as quais a progressão antecipada da pena.

STF. 2ª Turma. HC 188820 MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/2/2021 (Info 1006).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Cabe apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP (decisão manifesta-
mente contrária à prova dos autos) se o júri absolver o réu?

Cabe apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP (decisão manifestamente contrária à 
prova dos autos) se o júri absolver o réu?

STJ: SIM (posição pacífica).

STF: NÃO (posição majoritária).

A 3ª Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de 
Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribu-
nal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 
593, III, “d”, do CPP), não viola a soberania dos veredictos.

STJ. 5ª Turma. HC 560.668/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/08/2020.

A absolvição do réu, ante resposta a quesito genérico de absolvição previsto no art. 483, § 2º, do 
CPP, não depende de elementos probatórios ou de teses veiculadas pela defesa. Isso porque vigora 
a livre convicção dos jurados.

Em razão da norma constitucional que consagra a soberania dos veredictos, a sentença absolutória 
de Tribunal do Júri, fundada no quesito genérico de absolvição, não implica nulidade da decisão a 
ensejar apelação da acusação. Os jurados podem absolver o réu com base na livre convicção e inde-
pendentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais.

STF. 1ª Turma. HC 178777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/9/2020 (Info 993).

Em face da reforma introduzida no procedimento do Tribunal do Júri (Lei 11.689/2008), é incon-
gruente o controle judicial, em sede recursal (art. 593, III, “d”, do CPP), das decisões absolutórias 
proferidas com fundamento no art. 483, III e § 2º, do CPP.

STF. 2ª Turma. RHC 192431 Segundo AgR/SP e RHC 192432 Segundo AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Le-
wandowski, julgado em 23/2/2021 (Info 1007).

Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a 
sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se per-
gunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode 
absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 

Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, confi-
gura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à 
prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar 
os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa 
ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fun-
damento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. 
Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação 
ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. 

STF. 2ª Turma. HC 185068, Rel. Celso de Mello, Relator p/ Acórdão Gilmar Mendes, julgado em 
20/10/2020.

Observação: legítima defesa da honra.

Caso a defesa lance mão, direta ou indiretamente, da tese inconstitucional de legítima defesa da 
honra (ou qualquer argumento que induza à tese), seja na fase pré-processual, processual ou no 
julgamento perante o tribunal do júri, estará caracterizada a nulidade da prova, do ato processual 
ou até mesmo dos debates por ocasião da sessão do júri (caso não obstada pelo Presidente do Júri), 
facultando-se ao titular da acusação recorrer de apelação na forma do art. 593, III, “a”, do CPP.

STF. Plenário. ADPF 779, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/03/2021.

 � É constitucional o art. 29, caput, da LEP, que permite que o preso que trabalhar 
receba 3/4 do salário-mínimo

O patamar mínimo diferenciado de remuneração aos presos previsto no art. 29, caput, da Lei nº 
7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP) não representa violação aos princípios da dignidade humana 
e da isonomia, sendo inaplicável à hipótese a garantia de salário-mínimo prevista no art. 7º, IV, da 
Constituição Federal.

STF. Plenário. ADPF 336/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2021 (Info 1007).

 � É possível a citação, no processo penal, via WhatsApp?

É possível a utilização de WhatsApp para a citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas 
suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo 
destinatário do ato processual.

STJ. 5ª Turma. HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 09/03/2021 (Info 688).
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 � Se existe preliminar e questão de mérito, o Tribunal, ao apreciar o recurso, deve-
rá separar o julgamento, proclamando inicialmente o resultado da preliminar e, 
sendo esta rejeitada, colhendo os votos quanto ao mérito

Há nulidade no acórdão que julga apelação sem a observância da formalidade de colher os votos 
em separado sobre questão preliminar e de mérito, em razão da diminuição do espectro da matéria 
possível de impugnação na via dos infringentes.

Aplica-se o art. 939 do CPC para o julgamento de apelação criminal.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.843.523/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 09/03/2021 (Info 688).

 �Depois da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais possível que o juiz, 
de ofício, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva (é indispensável 
requerimento)

Após o advento da Lei nº 13.964/2019, não é mais possível a conversão da prisão em flagrante em 
preventiva sem provocação por parte ou da autoridade policial, do querelante, do assistente, ou do 
Ministério Público, mesmo nas situações em que não ocorre audiência de custódia.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, 
ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requeri-
mento das partes ou representação da autoridade policial. 

Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio’ do Juízo 
processante em tema de privação cautelar da liberdade.

A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz do art. 282, § 2º e do art. 311, signifi-
cando que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, 
da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mes-
mo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, 
quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. 

Vale ressaltar que a prisão preventiva não é uma consequência natural da prisão flagrante, logo é 
uma situação nova que deve respeitar o disposto, em especial, nos arts. 311 e 312 do CPP.

STJ. 3ª Seção. RHC 131.263, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/02/2021 (Info 686).

STF. 2ª Turma. HC 192532 AgR, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 24/02/2021.
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 � É possível a pronúncia do acusado baseada exclusivamente em elementos infor-
mativos obtidos na fase inquisitorial?

É possível a pronúncia do acusado baseada exclusivamente em elementos informativos obtidos na 
fase inquisitorial?

• NÃO. Haverá violação ao art. 155 do CPP. Além disso, muito embora a análise aprofundada seja 
feita somente pelo Júri, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia 
sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em 
elementos informativos obtidos na fase inquisitorial.

STJ. 5ª Turma. HC 560.552/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/02/2021.

STJ. 6ª Turma. HC 589.270, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/02/2021.

• SIM. É possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito poli-
cial, sem que isso represente afronta ao art. 155. Embora a vedação imposta no art. 155 se aplique 
a qualquer procedimento penal, inclusive dos do Júri, não se pode perder de vista o objetivo da 
decisão de pronúncia não é o de condenar, mas apenas o de encerrar o juízo de admissibilidade 
da acusação (iudicium accusationis). Na pronúncia opera o princípio in dubio pro societate, porque 
é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. 
Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a 
acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual a vedação 
expressa do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AgRg no AREsp 1702743/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 
15/12/2020.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 06/10/2020.
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 �Na hipótese de suspeita de flagrância delitiva, qual a exigência, em termos de 
standard probatório, para que policiais ingressem no domicílio do suspeito sem 
mandado judicial?

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspei-
to incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que 
autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, 
a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo.

Principais conclusões do STJ:

1) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para 
ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa cau-
sa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa 
ocorre situação de flagrante delito.

2) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza perma-
nente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra 
a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do 
atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a 
prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 

3) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca 
e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de 
constrangimento ou coação.

4) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do 
suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela 
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do 
ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto 
durar o processo. 

5) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio 
resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas 
que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal 
do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).
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 �A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princí-
pios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero

Ao apreciar medida cautelar em ADPF, o STF decidiu que:

a) a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais 
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), da proteção à vida e da igualdade de gênero 
(art. 5º, da CF/88);

b) deve ser conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 23, II e art. 25, do CP e ao art. 65 
do CPP, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa; e

c) a defesa, a acusação, a autoridade policial e o juízo são proibidos de utilizar, direta ou indireta-
mente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases 
pré-processual ou processual penais, bem como durante julgamento perante o tribunal do júri, sob 
pena de nulidade do ato e do julgamento.

STF. Plenário. ADPF 779 MC-Ref/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/3/2021 (Info 1009).

DIREITO TRIBUTÁRIO

 �Antes da EC 87/2015, o estado de des-
tino não podia cobrar ICMS quando 
a mercadoria tivesse sido adquirida 
de forma não presencial, em outra 
unidade federativa, por consumidor 
final não contribuinte do imposto

É inconstitucional lei estadual anterior à EC nº 
87/2015 que estabeleça a cobrança de ICMS 
pelo Estado de destino nas operações interes-
taduais de circulação de mercadorias realizadas 
de forma não presencial e destinadas a consu-
midor final não contribuinte desse imposto.

STF. Plenário. ADI 4565/PI, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 24/2/2021 (Info 1006).

 � ICMS integra a base de cálculo da CPRB

É constitucional a inclusão do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 
na base de cálculo da Contribuição Previden-
ciária sobre a Receita Bruta – CPRB.

STF. Plenário. RE 1187264/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 24/2/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 1048) (Info 1006).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Mesmo após a EC 87/2015, é necessá-
ria a edição de uma lei complemen-
tar federal para que se possa cobrar 
o Diferencial de Alíquota do ICMS 
(Difal)

A cobrança do diferencial de alíquota alusivo 
ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda 
Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição 
de lei complementar veiculando normas gerais.

É necessária a edição de lei complementar, 
disciplinando a EC 87/2015, para que os 
estados-membros e o Distrito Federal (DF), 
na qualidade de destinatários de bens ou 
serviços, possam cobrar Diferencial de 
Alíquota do ICMS (Difal) na hipótese de opera-
ções e prestações interestaduais com consu-
midor final não contribuinte do Imposto.

São válidas as leis estaduais ou distritais 
editadas após a EC 87/2015, que preveem a 
cobrança do Difal nas operações e prestações 
interestaduais com consumidor final não con-
tribuinte do imposto. No entanto, não produ-
zem efeitos enquanto não editada lei comple-
mentar dispondo sobre o assunto.

STF. Plenário. ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Tof-
foli, julgado em 24/2/2021 (Info 1007).

STF. Plenário. RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, 
julgado em 24/2/2021 (Repercussão Geral – 
Tema 1093) (Info 1007).

 � Incide ISS no fornecimento de pro-
grama de computador mediante 
contrato de licenciamento ou cessão 
do direito de uso, tanto para os “soft-
wares” padronizados quanto para 
aqueles produzidos por encomenda

Incide apenas o imposto sobre serviços de 
qualquer natureza (ISS), e não o imposto 
sobre circulação de mercadorias e serviços 
(ICMS), nas operações envolvendo o forne-
cimento de programas de computador me-
diante contrato de licenciamento ou cessão 
do direito de uso, tanto para os “softwares” 
padronizados quanto para aqueles produzi-
dos por encomenda e independentemente do 
meio utilizado para a transferência, seja por 
meio de “download” ou por acesso em nuvem.

STF. Plenário. ADI 5659/MG, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 24/2/2021 (Info 1007).

STF. Plenário. ADI 1945/MT, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, 
julgado em 24/2/2021 (Info 1007).

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

 � Lei estadual não pode instituir imposto sobre doação e herança no exterior, en-
quanto não houver lei complementar nacional regulamentando a matéria

É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, 
III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo 
constitucional.

Art. 155 (...) III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no 
exterior;

O art. 155, § 1º, III, da CF/88 estabelece que cabe à lei complementar federal (e não a leis estaduais) 
regular a competência e a instituição do ITCMD quando o doador tiver domicílio ou residência no 
exterior ou se a pessoa falecida possuir bens, tiver sido residente ou domiciliada ou tiver seu inven-
tário processado no exterior.

Mesmo diante da omissão do legislador nacional acerca da matéria, os Estados-membros/DF não 
podem editar leis instituindo a cobrança com base na competência legislativa concorrente. 

Devido ao elemento da extraterritorialidade, o legislador constituinte determinou ao Congresso 
Nacional que procedesse a um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais 
de competência tributária, com o intuito de evitar conflitos de competências geradores de bitributa-
ção entre os estados da Federação e entre países com os quais o Brasil possui acordos comerciais, 
mantendo uniforme o sistema de tributos.

STF. Plenário. RE 851108/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 
825) (Info 1007).

 �Não se pode exigir que o prestador de serviços que não está localizado no Muni-
cípio faça, obrigatoriamente, um cadastro no órgão da administração munici-
pal, sob pena de retenção do valor do ISS

É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de 
cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no ter-
ritório do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS quando 
descumprida a obrigação acessória.

STF. Plenário. RE 1167509/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/2/2021 (Repercussão Geral – 
Tema 1020) (Info 1007).

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

 � É constitucional o art. 7º da Lei 
13.254/2016 que proíbe o comparti-
lhamento das informações prestadas 
pelos indivíduos que aderiram ao 
RERCT

É constitucional a vedação ao compartilha-
mento de informações prestadas pelos ade-
rentes ao RERCT com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, bem como a equi-
paração da divulgação dessas informações à 
quebra do sigilo fiscal.

São constitucionais os parágrafos 1º e 2º do 
art. 7º da Lei nº 13.254/2016 (Lei de Repatria-
ção de Recursos), que garantem o sigilo das 
informações prestadas pelos contribuintes 
aderentes ao Regime Especial de Regulariza-
ção Cambial e Tributária — RERCT.

STF. Plenário. ADI 5729/DF, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 8/3/2021 (Info 1008).

 � É irrelevante discutir se a natureza 
da verba trabalhista é remunera-
tória ou indenizatória para fins de 
incidência da contribuição ao FGTS 
do art. 15 da Lei nº 8.036/90

Súmula 646-STJ: É irrelevante a natureza da 
verba trabalhista para fins de incidência da 
contribuição ao FGTS, visto que apenas as 
verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei nº 
8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas 
da sua base de cálculo, por força do disposto 
no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990.

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 10/03/2021, DJe 
15/03/2021.

 � Imposto de Renda não incide sobre 
juros de mora por atraso no paga-
mento de verbas salariais

Não incide imposto de renda sobre os juros 
de mora devidos pelo atraso no pagamento 
de remuneração por exercício de emprego, 
cargo ou função.

STF. Plenário. RE 855091/RS, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 13/3/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 808) (Info 1009).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de En-
frentamento ao Coronavírus (Covid-19), é formal e materialmente constitucional

O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos estados, Distrito Federal e municí-
pios, pois a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão 
deduzida em juízo. Por ser uma norma de caráter facultativo, e estando resguardada a autonomia 
dos entes menores, compete a cada gestor verificar a oportunidade e conveniência, dentro do seu 
poder discricionário, de abrir mão de ação judicial. Não sendo interessante para o ente, basta não 
renunciar à ação judicial e prosseguir com a demanda.

Além disso, por caracterizar norma de caráter facultativo — faculdade processual —, o art. 2º, § 6º, 
da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial 
entre a União e os demais entes, não viola o princípio do devido processo legal.

Já o art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020 apenas reforçou a necessidade de uma gestão fiscal 
transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam 
transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A nor-
ma não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudên-
cia fiscal aplicada a todos os entes da federação.

Quanto à alteração do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o art. 7º da LC 173/2020 possibilitou 
uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de 
calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Na prática, observou-se, com a pandemia 
do coronavírus, que o art. 65 da LRF, em sua redação original, se mostrou insuficiente para o devido 
enfrentamento da crise de saúde pública e fiscal decorrentes da Covid-19, sendo necessárias, por-
tanto, outras medidas para superar os problemas decorrentes da calamidade pública.

Com relação ao art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibi-
ções temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao 
aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção 
de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento 
vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas 
de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.

Ademais, as providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 não versam sobre regime 
jurídico de servidores públicos. Os dispositivos cuidam de normas de direito financeiro, cujo obje-
tivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento 
da pandemia, e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se 
mostra compatível com o art. 169 da CF. Nesses termos, não houve uma redução do valor da remu-
neração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de 
despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da 
pandemia de Covid-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal

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

 �A imunidade que era prevista no re-
vogado § 21 do art. 40 da CF/88 depen-
dia de lei para produzir seus efeitos

O art. 40, § 21, da Constituição Federal, en-
quanto esteve em vigor, era norma de eficácia 
limitada e seus efeitos estavam condicionados 
à edição de lei complementar federal ou lei 
regulamentar específica dos entes federados 
no âmbito dos respectivos regimes próprios 
de previdência social.

STF. Plenário. RE 630137/RS, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 27/2/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 317) (Info 1007).

 �Mesmo quando o INSS for réu na Jus-
tiça Estadual, a ação não pode trami-
tar no Juizado Especial da Fazenda 
Pública

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não 
têm competência para o julgamento de ações 
decorrentes de acidente de trabalho em que o 
INSS figure como parte.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.866.015/SP, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 10/03/2021 
(Recurso Repetitivo – Tema 1053) (Info 688).

 �O pagamento indevido feito ao segu-
rado e que decorreu de erro admi-
nistrativo é repetível e está sujeito 
a desconto, salvo se o segurado, no 
caso concreto, comprovar a sua boa-
-fé objetiva

Os pagamentos indevidos aos segurados de-
correntes de erro administrativo (material ou 
operacional), não embasado em interpretação 
errônea ou equivocada da lei pela Administra-
ção, são repetíveis, sendo legítimo o desconto 
no percentual de até 30% (trinta por cento) de 
valor do benefício pago ao segurado/benefi-
ciário, ressalvada a hipótese em que o segu-
rado, diante do caso concreto, comprova sua 
boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração 
de que não lhe era possível constatar o paga-
mento indevido.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 
(Recurso Repetitivo – Tema 979) (Info 688).

DIREITO TRIBUTÁRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Por fim, as normas dispostas no § 6º do art. 2º e no § 7º do art. 5º da LC 173/2020 não traduzem ne-
nhuma instabilidade para o sistema federativo, e sequer dizem respeito a conflitos de âmbito fede-
rativo, não sendo aplicável, ao caso, portanto, o disposto no art. 102, I, “f”, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 6442/DF, ADI 6447/DF, ADI 6450/DF e ADI 6525/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 13/3/2021 (Info 1009).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É irrelevante discutir se a natureza da verba trabalhista é remuneratória ou 
indenizatória para fins de incidência da contribuição ao FGTS do art. 15 da Lei nº 
8.036/90

Súmula 646-STJ: É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribui-
ção ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991), em 
rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei nº 
8.036/1990.

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 10/03/2021, Dje 15/03/2021.

DIREITO DO TRABALHO

DIREITO INTERNACIONAL

 � É proibida a expulsão caso o estrangeiro tenha filho brasileiro e ele esteja sob a 
sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, mesmo que isso tenha 
ocorrido após o fato ensejador do ato expulsório

É inadmissível a expulsão de estrangeiro que possua filho brasileiro, dependente socioafetivo ou 
econômico, mesmo que o crime ensejador da expulsão tenha ocorrido em momento anterior ao 
reconhecimento ou adoção do filho.

O Estado deve garantir a proteção especial à família e a proteção integral às crianças e aos adoles-
centes, sendo o convívio familiar uma das mais expressivas projeções dos direitos sociais.

Além disso, a dependência econômica não é o único fator a impedir a expulsão de estrangeiros com 
filhos brasileiros. A dependência socioafetiva também constitui fato juridicamente relevante apto a 
obstar o processo expulsório.

Nesse sentido, o art. 55, II, “a”, da Lei nº 13.445/2017 expressamente prevê que “Não se procederá 
à expulsão quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência 
econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela”. 

Evidencia-se, portanto, que o próprio legislador infraconstitucional erigiu a socioafetividade à condi-
ção de causa impeditiva da expulsão.

STF. Plenário. RHC 123891 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 23/2/2021 (Info 1007).   
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