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O acórdão que confirma ou reduz a pena 
enquadra-se no inciso IV do art. 117 do CP 
e, portanto, interrompe a prescrição

O que é prescrição no direito penal?

Prescrição pode ser conceituada como sendo:

- a perda do direito do Estado de

- punir (pretensão punitiva) ou

- executar uma punição já imposta (pretensão executória),

- em razão de não ter agido (inércia) nos prazos previstos em lei.

Natureza jurídica

A prescrição é causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP).

Prazos

Os prazos de prescrição estão previstos no art. 109 do CP.

Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva

Quando começa a correr o prazo da prescrição? Em outras palavras, a partir de quando começa o  
prazo para que o Estado-acusação tente punir uma pessoa que, supostamente, cometeu um crime?

As regras e as exceções são as seguintes:
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Regra geral no caso de crimes consumados O prazo prescricional começa a correr do dia em 
que o crime se CONSUMOU.

Regra geral no caso de crimes tentados O prazo prescricional começa a correr do dia em 
que CESSOU A ATIVIDADE CRIMINOSA.

1ª regra específica: crimes permanentes O prazo prescricional começa a correr do dia em 
que CESSOU A PERMANÊNCIA.

2ª regra específica: crime de bigamia O prazo prescricional começa a correr do dia em 
que O FATO SE TORNOU CONHECIDO.

3ª regra específica: crime de falsificação ou  
alteração de assentamento do registro civil

O prazo prescricional começa a correr do dia em 
que O FATO SE TORNOU CONHECIDO.

4ª regra específica: crimes contra a  
dignidade sexual de crianças e adolescentes

O prazo prescricional começa a correr do dia em 
que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a 
esse tempo já houver sido proposta a ação penal.

Causas que interrompem o prazo prescricional

O art. 117 do CP traz os momentos em que o 
prazo da prescrição é interrompido.

Interrupção do prazo significa que ele é zerado e 
recomeça a ser contado a partir daquela data.

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da quei-
xa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão 
condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimen-
to da pena;

VI - pela reincidência.

Análise do inciso IV do art. 117 do CP

O inciso IV do art. 117 do CP prevê que a publi-
cação da sentença condenatória ou do acórdão 
condenatório interrompe o prazo prescricional. 
Esse é um inciso que gerava algumas polêmicas 
na doutrina e jurisprudência, razão pela qual irei 
explicá-lo com mais calma.

Imagine a seguinte situação hipotética:

João praticou um furto consumado em 
28/03/2010.

Foi denunciado e a denúncia recebida em 
28/06/2010.

O réu foi condenado, em 1ª instância, a uma 
pena de 2 anos de reclusão, sentença publicada 
em 28/10/2011.

O Ministério Público não recorreu.
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A defesa interpôs apelação e o Tribunal de Justiça 
manteve a sentença, confirmando a condenação, 
acórdão publicado em 28/09/2013.

Contra a decisão do TJ, a defesa interpôs recurso 
extraordinário ao STF.

No dia 28/05/2015, a 1ª Turma do STF iniciou o 
julgamento do recurso.

Vamos verificar se houve prescrição no caso rela-
tado acima.

Início do prazo prescricional

O prazo prescricional do crime cometido por João 
começou a correr em 28/03/2008, dia em que o cri-
me se consumou, nos termos do art. 111, I, do CP:

Art. 111. A prescrição, antes de transitar em 
julgado a sentença final, começa a correr:

I - do dia em que o crime se consumou;

Como ele foi condenado a uma pena não superior 
a 2 anos, qual é o prazo prescricional aplicável a 
este fato?

O delito praticado por João prescreverá em 4 
anos, nos termos do art. 109, V do CP:

Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em 
julgado a sentença final, salvo o disposto no 
§ 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo 
máximo da pena privativa de liberdade comi-
nada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é 
igual a um ano ou, sendo superior, não exce-
de a dois;

Conforme vimos acima, existem algumas hipó-
teses que interrompem o prazo prescricional 
(art. 117). Vejamos quais delas se aplicam ao 
caso concreto:

• Início da contagem do prazo prescricional: dia 
em que o crime se consumou – 28/03/2010.

• Este prazo foi interrompido (recomeçou do zero) 
quando a denúncia foi recebida: 28/06/2010.

• O prazo foi novamente interrompido (recome-
çou) quando a sentença condenatória foi publi-
cada: 28/10/2011.

Confira se houve prescrição:

• Entre a data do fato e o recebimento da denún-
cia: 3 meses (não houve prescrição).

• Entre a data do recebimento e a publicação da 
sentença: 1 ano e 4 meses (não houve prescrição).

Logo, até aqui não houve prescrição.

Após a publicação da sentença condenatória, o 
que acontece com o prazo que já passou?

Ele será interrompido, ou seja, reiniciado. Des-
preza-se o período anterior (esse 1 ano e 4 me-
ses) e inicia-se uma nova contagem a partir desta 
data (28/10/2011).

No dia 28/09/2013 foi publicado um acórdão 
do Tribunal de Justiça confirmando a condena-
ção, ou seja, dizendo que a sentença deveria ser 
mantida, que não era caso de mudar nada. Este 
acórdão interrompeu a prescrição?

SIM. Depois de muita polêmica, o STF pacificou o 
tema e firmou a posição de que o acórdão con-
firmatório da sentença implica a interrupção da 
prescrição. Foi fixada a seguinte tese a respeito:
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Nos termos do inciso IV do artigo 117 do 
Código Penal, o acórdão condenatório sempre 
interrompe a prescrição, inclusive quando 
confirmatório da sentença de 1º grau, seja 
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena 
anteriormente imposta.

STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexan-
dre de Moraes, julgado em 27/04/2020.

A prescrição é o perecimento da pretensão pu-
nitiva ou da pretensão executória pela inércia do 
próprio Estado.

As hipóteses do art. 117 do Código Penal repre-
sentam hipóteses nas quais o Estado agiu, ou 
seja, situações nas quais não ficou inerte.

Se o Tribunal prolata acórdão confirmando a 
condenação, isso significa que o Tribunal agiu/
decidiu o caso. Consequentemente, se o Estado 
não está inerte, há necessidade de se interrom-
per a prescrição para o cumprimento do devido 
processo legal.

Assim, a interrupção da prescrição ocorre pela 
simples condenação em segundo grau, seja confir-
mando integralmente a sentença, seja reduzindo 
ou aumentando a pena anteriormente imposta. 

Posição do STJ e da doutrina majoritária era em 
sentido contrário

Vale ressaltar que a doutrina majoritária defende 
posição contrária ao que decidiu o STF.

O STJ também acompanhava esse entendimento 
doutrinário e dizia que: 

Se o acórdão apenas CONFIRMA a condena-
ção ou então REDUZ a pena do condenado, 
ele não terá o condão de interromper a pres-
crição.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1557791/SP, Rel. 
Min. Jorge Mussi, julgado em 06/02/2020.

STJ. Corte Especial. AgRg no RE nos EDcl no 
REsp 1301820/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 16/11/2016.

Essa posição do STJ será, certamente, revista para 
se adequar ao que decidiu o STF.

Portanto, o entendimento que atualmente vigora 
é o de que: o acórdão que confirma ou reduz a 
pena enquadra-se no inciso IV do art. 117 do CP 
e, portanto, interrompe a prescrição.
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Lei 13.994/2020: Altera a lei 
dos juizados especiais para 
possibilitar a conciliação 
não presencial no âmbito 
dos juizados especiais cíveis

A Lei nº 13.994/2020 altera a Lei dos Juizados 
Especiais (Lei nº 9.099/95), para possibilitar a con-
ciliação não presencial no âmbito dos Juizados 
Especiais Cíveis.

Vamos entender um pouco mais sobre o tema.

Lei nº 9.099/95

A Lei nº 9.099/95 dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais.

Segundo o art. 2º da Lei, o processo nos Juizados 
deve se orientar pelos seguintes critérios:

• oralidade

• simplicidade

• informalidade

• economia processual e 

• celeridade.

Além disso, a Lei afirma que se deve, sempre que 
possível, buscar a conciliação ou a transação.

Conciliação

Desse modo, a tentativa de conciliação é uma 
fase obrigatória no procedimento dos Juizados 
Especiais, prevista no art. 21 da Lei nº 9.099/95.

Quais são as etapas até se chegar a essa fase 
de conciliação?

1) Instauração

O processo é instaurado com a apresentação do 
pedido.

A petição inicial pode ser apresentada na Secreta-
ria do Juizado:

• de forma escrita (a parte ou seu advogado leva 
o pedido escrito); ou 

• de forma oral (a parte narra os fatos e seu pedi-
do. Esse pedido oral será reduzido a escrito pela 
Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o 
sistema de fichas ou formulários impressos).

2) Requisitos da petição inicial

Do pedido constarão, de forma simples e em 
linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes;

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

III - o objeto e seu valor.

3) Registro do pedido e designação da conciliação

O pedido do autor é registrado e a Secretaria do Jui-
zado, independentemente de distribuição e autua-
ção, já designa uma sessão (audiência) de concilia-
ção, que deverá ser realizada no prazo de 15 dias.

Obs: é raro acontecer na prática, no entanto, se o 
autor do pedido for no Juizado já acompanhado 
da parte requerida, a Secretaria do Juizado pode 
instaurar imediatamente a sessão de conciliação, 
sem precisar fazer registro prévio do pedido e 
citação. Havendo pedidos contrapostos, poderá 
ser dispensada a contestação formal e ambos se-
rão apreciados na mesma sentença. Essa realida-
de, como eu disse, é incomum, mas pode even-
tualmente acontecer em comarcas do interior.
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Juiz togado, juiz leigo e conciliador

No sistema dos Juizados Especiais existem três personagens que podem atuar nas audiências:

JUIZ TOGADO JUIZ LEIGO CONCILIADOR
É o membro do Poder Judi-
ciário aprovado no concur-
so para Juiz de Direito ou 
Juiz Federal.

É um auxiliar da justiça, ou seja, alguém que poderá 
realizar algumas atividades que seriam feitas pelo 
juiz togado.

Deve ser um advogado com mais de cinco anos de 
experiência.

Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a ad-
vocacia perante os Juizados Especiais, enquanto no 
desempenho de suas funções.

É um auxiliar da 
justiça, que atuará 
na audiência de 
conciliação.

Deve ser, pre-
ferencialmente, 
um bacharel em 
Direito.

Competências:

• audiência de conciliação;

• audiência de instrução;

• homologação de acordos;

• homologação de decisões 
proferidas por juízes leigos;

• prolação de sentenças.

Competências:

• pode conduzir as audiências de conciliação;

• pode dirigir audiências de instrução e julgamento, 
sob a supervisão do juiz togado;

• o juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá 
sua decisão e imediatamente a submeterá ao juiz 
togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 
substituição ou, antes de se manifestar, determinar 
a realização de atos probatórios indispensáveis.

Competência:

Pode conduzir a 
audiência de con-
ciliação.

Sessão de conciliação

No dia marcado para a audiência de conciliação, após ser aberta a sessão, as partes serão avisadas sobre 
as vantagens de se fazer a conciliação, além dos os riscos e das consequências de se prosseguir o litígio.

Em seguida, será iniciada a tentativa de conciliação.

Essa audiência de conciliação pode ser conduzida pelo Juiz togado, pelo Juiz leigo ou pelo conciliador.

Enunciado 6-FONAJE: Não é necessária a presença do juiz togado ou leigo na Sessão de Conciliação, 
nem a do juiz togado na audiência de instrução conduzida por juiz leigo.

Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com 
eficácia de título executivo.
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A conciliação pode ser feita de forma não presencial?

SIM. A Lei nº 13.994/2020 incluiu um parágrafo ao art. 22 da Lei nº 9.099/95 prevendo expressamente 
essa possibilidade. Veja:

Art. 22 (...)

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tec-
nológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentati-
va de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. (Incluído pela Lei nº 13.994/2020).

Assim, é possível que a audiência de conciliação seja feita por meio de chamadas de vídeo ou por aplicati-
vos que transmitem sons e imagens, como o WhasApp, o Skype, o Zoom, o Google Hangouts, entre outros.

Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o 
Juiz togado proferirá sentença (art. 23 da Lei nº 9.099/95).

O dispositivo acima foi inserido na Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da 
Justiça Estadual. Ocorre que existem também os Juizados Especiais Federais e os Juizados da Fazenda 
Pública. Diante disso, indaga-se: essa regra vale também para os procedimentos regidos por esses 
outros Juizados?

SIM. Deixa eu explicar com calma.

Quando falamos em “sistema dos Juizados Especiais”, podemos identificar a existência de três microssis-
temas, cada um deles destinado a julgar determinados tipos de causas, possuindo regras específicas de 
procedimento. Veja:

1) Juizados Especiais Cíveis e Criminais estaduais

Compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar infrações penais de menor po-
tencial ofensivo que sejam de competência da Justiça Estadual.

Compete ao Juizado Especial Cível processar e julgar causas cíveis de menor complexi-
dade que sejam de competência da Justiça Estadual. 

Ficam excluídas deste microssistema as causas cíveis de interesse da Fazenda Pública.

Lei nº 
9.099/95

2) Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal.

Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar as infrações de menor 
potencial ofensivo que sejam de competência da Justiça Federal.

Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar causas de competência da 
Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

Neste microssistema, é permitida a participação da União, autarquias, fundações e em-
presas públicas federais, desde que na condição de rés.

Lei nº 
10.259/2001
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3) Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as causas cíveis de 
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 
de 60 salários mínimos.

Neste microssistema, são julgadas as causas de até 60 salários mínimos, de competência 
da Justiça Estadual, e que tenham como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios 
e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Lei nº 
12.153/2009

Desse modo, cada um dos três “Juizados” possui uma lei própria. No entanto, é importante ressaltar que o 
legislador optou por eleger a Lei nº 9.099/95 como uma espécie de lei geral dos Juizados e tratou na Lei nº 
10.259/2001 e na Lei nº 12.153/2009 somente sobre aquilo que ele queria que fosse diferente.

Assim, para os Juizados Especiais Federais e para os Juizados Especiais da Fazenda Pública devem ser aplica-
das todas as regras da Lei nº 9.099/95, salvo aquilo que for tratado de forma diferente nas leis específicas. 

Confira o que eu disse na Lei:

Lei nº 10.259/2001

Art. 1º São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos quais se aplica, no 
que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Lei nº 12.153/2009

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nºs 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

A permissão para que a conciliação seja feita de forma não presencial não conflita com as disposições das 
Leis nº 10.259/2001 e 12.153/2009, de modo que o novo § 2º do art. 22 da Lei nº 9.099/95 deve ser aplica-
do também para os Juizados Especiais Federais e para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Autoria do projeto

Deve ser feita uma última observação.

O projeto que deu origem a essa Lei foi de autoria do então Deputado Federal Luiz Flávio Gomes, recente-
mente falecido.

Fica a homenagem a este grande Professor e Jurista.

É possível que a audiência de instrução seja feita de forma não presencial?

A Lei não trata sobre o tema. No entanto, neste período de pandemia algumas audiências têm sido rea-
lizadas por videoconferência. Particularmente, em princípio, não vejo nulidade, especialmente em se 
tratando de Juizados Especiais.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu 
as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a 
honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar 
na Internet

O então Deputado Federal Wladimir Costa (SD-PA) proferiu discurso no Plenário da Câmara dos 
Deputados no qual afirmou que determinados artistas seriam “bandidos”, “membros de quadrilha”, 
“verdadeiros ladrões”, “verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet”.

Esses artistas ingressaram com queixa-crime contra o então Deputado afirmando que ele teria co-
metido os crimes de difamação (art. 139) e injúria (art. 140 do Código Penal).

O STF recebeu esta queixa-crime.

O fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as declarações não 
afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, porque ele depois divulgou essas 
ofensas na Internet.

Outro argumento está no fato de que a inviolabilidade material somente abarca as declarações que 
apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. No caso concreto, 
embora tenha feito alusão à Lei Rouanet, o parlamentar nada acrescentou ao debate público sobre 
a melhor forma de distribuição dos recursos destinados à cultura, limitando-se a proferir palavras 
ofensivas à dignidade dos querelantes.

A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limi-
tes da civilidade.

STF. 1ª Turma. PET 7174/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado 
em 10/3/2020 (Info 969).

 � Ilegitimidade do amicus curiae para pleitear medida cautelar

O amicus curiae não tem legitimidade para propor ação direta; logo, também não possui legitimida-
de para pleitear medida cautelar.

Assim, a entidade que foi admitida como amicus curiae em ADPF não tem legitimidade para, no cur-
so do processo, formular pedido para a concessão de medida cautelar.

STF. Plenário. ADPF 347 TPI-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Mo-
raes, julgado em 18/3/2020 (Info 970).

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

 � Se o Tribunal aplica censura para 
magistrado que praticou conduta 
grave, essa decisão enseja revisão 
disciplinar do CNJ por ser contrária 
ao texto expresso da lei considerando 
que o art. 44 da LOMAN afirma que a 
censura será aplicada se a infração 
não justificar punição mais grave

O Conselho Nacional de Justiça pode proceder 
à revisão disciplinar de juízes e membros de 
tribunais desde que observado o requisito 
temporal: processos disciplinares julgados há 
menos de 1 ano (art. 103-B, § 4º, V, da CF/88).

Vale ressaltar que, depois de instaurada a re-
visão, não existe prazo para que o CNJ julgue 
o procedimento.

A Constituição Federal e o Regimento Interno 
do CNJ conferem legitimidade universal para 
propositura da revisão disciplinar, que pode 
ser instaurada por provocação de terceiros e 
até mesmo de ofício. 

As hipóteses de cabimento da revisão estão 
elencadas no art. 83 do Regimento Interno do 
CNJ. O inciso I prevê que cabe a revisão quando 
a decisão for contrária a texto expresso da lei.

Se o Tribunal aplica a pena de censura para 
um magistrado que praticou conduta grave, 
essa decisão enseja revisão disciplinar por ser 
contrária ao texto expresso da lei. Isso por-
que, segundo o art. 44 da LC 35/79 (LOMAN) a 
pena de censura será aplicada “se a infração 
não justificar punição mais grave”.

STF. 2ª Turma. MS 30364/PA, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 17/3/2020 (Info 970).

 �O art. 227, VIII, da LC 75/93 autoriza 
que ato do PGR estipule prazo de 
duração para o recebimento do auxí-
lio-moradia, estando essa limitação 
temporal em harmonia com o regime 
de subsídio, em parcela única, pre-
visto no art. 39, § 4º e no art. 128,  
§ 5º, I, “c”, da CF/88

O art. 227, VIII, da LC 75/93 prevê que os 
membros do MPU terão direito ao pagamento 
de auxílio-moradia, desde que estejam em 
uma lotação considerada particularmente 
difícil ou onerosa.

Esse dispositivo legal autoriza que ato do PGR 
imponha outras restrições ao recebimento 
do auxílio-moradia, como é o caso de prazo 
máximo de duração do benefício. 

Desse modo, a estipulação de prazo de dura-
ção para o recebimento do auxílio-moradia 
não ofende o princípio da legalidade e está 
em harmonia com o regime de subsídio, em 
parcela única, previsto no art. 39, § 4º e no art. 
128, § 5º, I, “c”, da CF/88.

A fixação de restrição temporal para o recebi-
mento do auxílio-moradia está de acordo com 
o princípio da razoabilidade, pois o auxílio-
-moradia tem caráter provisório e precário, 
não devendo se dilatar eternamente no tem-
po. O recebimento do aludido benefício sem 
limitação temporal configuraria verdadeira 
parcela remuneratória.

STF. 2ª Turma. MS 26415/DF, rel. orig. Min. 
Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Men-
des, julgado em 17/3/2020 (Info 970).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �Relator não pode, de ofício, na ADPF que trata sobre o Estado de Coisas Inconsti-
tucional dos presídios, determinar medidas para proteger os presos do Covid-19

A decisão do Ministro Relator que, de ofício, na ADPF que trata sobre o Estado de Coisas Inconstitu-
cional no sistema prisional, determina medidas para proteger os presos do Covid-19 amplia indevi-
damente o objeto da ação.

É certo que no controle abstrato de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta. No entanto, o 
pedido é específico.

Nenhum dos pedidos da ADPF 347 está relacionado com as questões inerentes à prevenção do 
Covid-19 nos presídios. 

Não é possível, portanto, a ampliação do pedido cautelar já apreciado anteriormente. A Corte está 
limitada ao pedido. Aceitar a sua ampliação equivale a agir de ofício, sem observar a legitimidade 
constitucional para propositura da ação.

Ademais, em que pese a preocupação de todos em relação ao Covid-19 nas penitenciárias, a medi-
da cautelar, ao conclamar os juízes de execução, determina, fora do objeto da ADPF, a realização de 
megaoperação para analisar detalhadamente, em um único momento, todas essas possibilidades e 
não caso a caso, como recomenda o Conselho Nacional de Justiça.  

O STF entendeu que, neste momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações sobre a 
questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ e por portaria conjunta dos Ministérios da 
Saúde e da Justiça.

Para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situa-
ções de risco caso a caso. 

A Recomendação 62/2020 do CNJ traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção 
de medidas preventivas contra a propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e 
socioeducativo.

STF. Plenário. ADPF 347 TPI-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Mo-
raes, julgado em 18/3/2020 (Info 970).

 �Na portaria de instauração do PAD não é necessário que seja feita uma exposi-
ção detalhada dos fatos que serão apurados

Súmula 641-STJ: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da expo-
sição detalhada dos fatos a serem apurados.

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 18/02/2020, DJe 19/02/2020.
11
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO ADMINISTRATIVO

 � Para que o Município seja responsável por acidente em loja de fogos de artifício, 
é necessário comprovar que ele violou dever jurídico específico de agir (conce-
deu licença sem as cautelas legais ou tinha conhecimento de irregularidades 
que estavam sendo praticadas pelo particular)

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio 
de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que 
ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for 
de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.

STF. Plenário. RE 136861/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 11/3/2020 (repercussão geral – Tema 366) (Info 969).

 � Escrevente notarial do Estado de São Paulo que se aposentou segundo as re-
gras da Lei estadual nº 10.393/70 pode ser atingido pelas regras da Lei estadual 
14.016/2010, que alterou a forma de reajuste das aposentadorias e aumentou as 
alíquotas da contribuição previdenciária

Escrevente notarial do Estado de São Paulo que se aposentou segundo as regras da Lei estadual nº 
10.393/70 pode ser atingido pelas regras da Lei estadual 14.016/2010, que alterou a forma de rea-
juste das aposentadorias e aumentou as alíquotas da contribuição previdenciária.

A Lei estadual nº 14.016/2010 previu novos critérios para os reajustes futuros da aposentadoria e, con-
forme jurisprudência do STF, não existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior.

A Lei estadual 10.393/70 indexava a aposentadoria ao valor do salário-mínimo, o que é expressamen-
te vedado pelo art. 7º, IV, da Constituição Federal. Nesse sentido também é a Súmula Vinculante 4. 

A alíquota da contribuição previdenciária também é perfeitamente possível considerando que não 
existe direito adquirido a regime jurídico e, a contribuição previdenciária possui natureza jurídica 
tributária, não havendo norma jurídica válida que confira o direito ao não recolhimento de tributo.

Vale ressaltar que, na ADI 4420, o STF garantiu a situação jurídica de quem já tinha se aposentado 
ou preenchido os requisitos para a obtenção do benefício. Não houve, contudo, a intenção de se 
assegurar o direito à manutenção da indexação de benefício de aposentadoria ao salário mínimo ou 
impedir a majoração das alíquotas da contribuição previdenciária. Esses assuntos não foram discu-
tidos na ADI 4420.

STF. 1ª Turma. Rcl 37892 AgR/SP, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, 
julgado em 10/3/2020 (Info 969).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �As terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção 
daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, que são 
de propriedade da União

As terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção daquelas indispensá-
veis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunica-
ção e à preservação ambiental, que são de propriedade da União (art. 20, II, da CF/88).

As terras devolutas pertencem aos Estados-membros desde a Constituição de 1891, que delas 
excetuava apenas a porção do território indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, 
construções militares e estradas de ferro federais. Esse mesmo tratamento jurídico foi mantido, 
com pequenas variações, nas Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967, EC 1 de 1969 e, finalmente, 
na Constituição Federal de 1988.

Caso concreto: no Estado de São Paulo havia uma grande área que era considerada como terra 
devoluta. Diante disso, em 1939, o Estado ajuizou ação discriminatória para regularizar essa área, 
tendo o pedido sido julgado procedente, com a expedição de títulos de domínio das terras em favor 
do autor. 

A União, posteriormente, propôs ação anulatória alegando que as referidas terras seriam de sua 
propriedade desde 1872, por anexação. O Estado de São Paulo, por sua vez, alegou que eram terras 
devolutas, e, por isso, passíveis de alienação a particulares. 

Apesar de inexistente, à época, qualquer registro imobiliário no sentido de se cuidar de terras devo-
lutas, não se exigiria prova nesse sentido, pois a regra então vigente era no sentido da presunção da 
natureza devoluta dessas terras. 

Assim, havia presunção de que eram terras devolutas e cabia à União o ônus de provar que adqui-
riu as terras por meio de compra ou anexação; que as terras lhe eram úteis; e a exata individuação 
para fins de saber se elas coincidem com as áreas em relação às quais o estado de São Paulo expe-
diu os títulos que se pretende anular.

É possível concluir que a União adquiriu terras na região, mediante compra ou anexação. Entretan-
to, não há provas de que essas terras tenham sido efetivamente úteis para o suposto fim original a 
que se prestariam. Além disso, não há qualquer precisão na individuação dessas terras à época da 
aquisição. A União não se desincumbiu de seu ônus probatório.

STF. Plenário. ACO 158/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/3/2020 (Info 969).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A estabilidade prevista no art. 149 
da Lei nº 8.112/90 deve ser no cargo, 
não sendo suficiente que o membro 
da comissão goze de estabilidade no 
serviço público

O art. 149 da Lei nº 8.112/90 determina que a 
comissão condutora do processo administra-
tivo disciplinar seja composta por servidores 
estáveis e se exige que, no momento da desig-
nação, estes já tenham atingido a estabilidade 
no desempenho do cargo que exercem e que 
os legitima participar da comissão.

Não haverá, contudo, nulidade do PAD se, no 
caso concreto, a Administração Pública, ao 
perceber o vício formal, substituiu o servidor 
em estágio probatório por outro estável, sem 
aproveitar qualquer ato decisório do servidor 
substituído. Isso porque, nesta hipótese,  
não terá havido qualquer prejuízo concreto  
à defesa.

STF. 2ª Turma. RMS 32357/DF, Rel. Min. Cár-
men Lúcia, julgado em 17/3/2020 (Info 970).

 �No PAD, vigora a independência 
relativa das esferas penal e adminis-
trativa, havendo repercussão ape-
nas em se tratando de absolvição no 
juízo penal por inexistência do fato 
ou negativa de autoria

A sentença proferida no âmbito criminal 
somente repercute na esfera administrativa 
quando reconhecida:

a) a inexistência material do fato; ou 

b) a negativa de sua autoria.

Assim, se a absolvição ocorreu por ausência 
de provas, a administração pública não está 
vinculada à decisão proferida na esfera penal.

STF. 2ª Turma. RMS 32357/DF, Rel. Min. Cár-
men Lúcia, julgado em 17/3/2020 (Info 970).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO CIVIL

 � Em caso de conversão da busca e apreensão em execução, a quantia cobrada na 
ação executiva será o valor da integralidade da dívida, ou seja, a soma das par-
celas vencidas e vincendas do contrato

Nos contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, quando houver a conversão da 
ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, 
o débito exequendo deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas 
e vincendas do contrato).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.814.200-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/02/2020 (Info 665).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não se pode penhorar o bem de família com base no inciso IV do art. 3º da Lei 
8.009/90 se o débito de natureza tributária está relacionado com outro imóvel 
que pertencia ao devedor

Para a aplicação da exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, IV, da Lei nº 
8.009/90 é preciso que o débito de natureza tributária seja proveniente do próprio imóvel que se 
pretende penhorar.

Exemplo: João celebrou com Pedro contrato de “permuta de imóveis urbanos”. Ficou acertado que 
João transmitiria a propriedade de sua casa para Pedro e, em troca, Pedro faria a transferência de 
seu apartamento a João. Ficou consignado que cada parte iria transmitir o imóvel sem quaisquer 
dívidas tributárias. Depois da permuta e da transferência da posse, Pedro constatou que a casa 
cedida por João possuía débitos de IPTU.  Para regularizar a situação, Pedro quitou essas dívidas. 
Em seguida, Pedro ajuizou ação contra João pedindo o ressarcimento desses valores consideran-
do que houve um descumprimento do contrato neste ponto. O pedido foi julgado procedente. No 
cumprimento de sentença, Pedro pediu a penhora do apartamento que, depois da permuta, passou 
a pertencer a João e que é seu bem de família. Essa penhora não pode ser deferida porque não se 
enquadra no inciso IV do art. 3º da Lei:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciá-
ria, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do 
imóvel familiar;

Pode-se apontar três argumentos principais:

• A dívida era referente a outro imóvel (e não ao que se pretende penhorar). 

• Não se está cobrando um imposto devido em função do imóvel; o que se está pleiteando é o res-
sarcimento decorrente de inadimplemento contratual.

• As hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família são taxativas, não com-
portando interpretação extensiva.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.332.071-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/02/2020 (Info 665).

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

DIREITO CIVIL

 �A cláusula de não renovação do segu-
ro de vida, quando constituiu facul-
dade conferida a ambas as partes do 
contrato, assim como a de reajuste do 
prêmio com base na faixa etária do 
segurado, mediante prévia notifica-
ção, não configuram abusividade

No seguro de vida em grupo, não há abusivi-
dade na cláusula que permite a não renova-
ção do contrato ou a renovação condicionada 
a reajuste por faixa etária.

É válida a cláusula contratual que confere a 
prerrogativa de a seguradora optar por não re-
novar o contrato de seguro de vida em grupo.

Também é válida a cláusula contratual que 
preveja a possibilidade de alteração da cober-
tura contratada e de reajuste por implemen-
to de idade, mediante prévia comunicação, 
quando da

formalização da estipulação da nova apólice. 
Em outras palavras, no contrato de seguro de 
vida em grupo, não há abusividade no reajus-
te por implemento de idade quando da for-
malização da nova apólice.

Tais cláusulas são decorrentes da própria 
natureza do contrato.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.769.111-RS, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019 
(Info 665).

 �O condomínio, por ser uma massa 
patrimonial, não possui honra obje-
tiva e não pode sofrer dano moral

Os condomínios são entes despersonalizados, 
pois não são titulares das unidades autôno-
mas, tampouco das partes comuns, além de 
não haver, entre os condôminos, a affectio 
societatis, tendo em vista a ausência de inten-
ção dos condôminos de estabelecerem, entre 
si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre 
eles decorrente do direito exercido sobre a 
coisa e que é necessário à administração da 
propriedade comum.

Caracterizado o condomínio como uma massa 
patrimonial, não há como reconhecer que 
seja ele próprio dotado de honra objetiva. 
Qualquer ofensa ao conceito (reputação) que 
possui perante a comunidade representa, em 
verdade, uma ofensa individualmente dirigida 
a cada um dos condôminos, pois quem goza 
de reputação são os condôminos e não o 
condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este 
endereçado.

Diferentemente do que ocorre com as pes-
soas jurídicas, qualquer repercussão econômi-
ca negativa será suportada, ao fim e ao cabo, 
pelos próprios condôminos, a quem incumbe 
contribuir para todas as despesas condomi-
niais, e/ou pelos respectivos proprietários, no 
caso de eventual desvalorização dos imóveis 
no mercado imobiliário.

Assim, o condomínio, por ser uma massa 
patrimonial, não possui honra objetiva e não 
pode sofrer dano moral.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.736.593-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CIVIL

 �O interesse jurídico no ajuizamento direto de ação de usucapião independe de 
prévio pedido na via extrajudicial

A tentativa de usucapião extrajudicial não é condição indispensável para o ajuizamento da ação de 
usucapião.

Mesmo que estejam preenchidos os requisitos para a usucapião extrajudicial, o interessado pode 
livremente optar pela propositura de ação judicial.

O próprio legislador deixou claro, no art. 216-A da Lei de Registros Públicos, que a existência da pos-
sibilidade de usucapião extrajudicial não traz prejuízo à busca da usucapião na via jurisdicional:

Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião (...)

STJ. 3ª Turma. REsp 1.824.133-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

 �O arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas, junto a pátio 
privado, com a remoção e a estadia do automóvel apreendido em ação de reinte-
gração de posse

O arrendante é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo em pá-
tio de propriedade privada quando a apreensão do bem ocorreu por ordem judicial no bojo de ação 
de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor do arrendatário que se tornou inadimplente.

Enquanto perdurar o arrendamento mercantil, o arrendante é o seu proprietário. 

As despesas decorrentes do depósito do veículo em pátio privado referem-se ao próprio bem, ou 
seja, constituem obrigações propter rem. Isso significa dizer que as despesas com a remoção e a 
guarda dos veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil estão vinculadas ao bem e a seu 
proprietário, isto é, ao arrendante.

Assim, o arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automó-
vel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado enquanto perdurar o 
pacto de arrendamento mercantil.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.828.147-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2020 (Info 665).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CIVIL

 �O art. 927, parágrafo único, do CC pode ser aplicado para permitir a responsabi-
lização objetiva do empregador por danos causados ao empregado decorrentes 
de acidentes de trabalho, não sendo incompatível com o art. 7º, XXVIII, da CF/88, 
que prevê responsabilidade subjetiva

O art. 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Fe-
deral, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de 
acidentes de trabalho nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvol-
vida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e 
implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.

STF. Plenário. RE 828040/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/3/2020 (repercussão 
geral – Tema 932) (Info 969).

DIREITO DO CONSUMIDOR

 �O rol de procedimentos e eventos da ANS é meramente explicativo?

• SIM. Posição da 3ª Turma do STJ.

O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo 
usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.

STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
23/03/2020.

• NÃO. Posição da 4ª Turma do STJ.

O rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não 
é meramente exemplificativo.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.733.013-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019 (Info 665).
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 � Se a matriz havia sido condenada 
a publicar contrapropaganda, mas 
encerrou suas atividades, essa con-
denação poderá ser redirecionada 
para a filial

É possível o redirecionamento da condenação 
de veicular contrapropaganda imposta a pos-
to de gasolina matriz à sua filial.

Ainda que possuam CNPJ diversos e autono-
mia administrativa e operacional, as filiais são 
um desdobramento da matriz por integrar a 
pessoa jurídica como um todo. Eventual deci-
são contrária à matriz por atos prejudiciais a 
consumidores é extensível às filiais.

Obs: a contrapropaganda é uma medida im-
posta nos casos de veiculação de publicidade 
inverídica ou abusiva, que busca anular ou 
compensar os efeitos nocivos da publicida-
de ilícita.  A finalidade, portanto, é corrigir o 
desvio cometido na publicidade antijurídica 
veiculada pelo fornecedor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.655.796-MT, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
11/02/2020 (Info 665).

 �A Súmula 385-STJ pode ser flexibili-
zada para reconhecer o dano moral 
decorrente da inscrição indevida, 
mesmo que a ação ajuizada para 
questionar a inscrição anterior ain-
da não tenha transitado em julgado, 
desde que demonstrada a verossimi-
lhança das alegações do consumidor

Admite-se a flexibilização da orientação 
contida na súmula 385/STJ para reconhecer o 
dano moral decorrente da inscrição indevida 
do nome do consumidor em cadastro restri-
tivo, ainda que não tenha havido o trânsito 
em julgado das outras demandas em que 
se apontava a irregularidade das anotações 
preexistentes, desde que haja nos autos ele-
mentos aptos a demonstrar a verossimilhança 
das alegações.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

DIREITO EMPRESARIAL

DIREITO DO CONSUMIDOR

 � É possível que o contrato de abertura de crédito fixo preveja que os encargos 
financeiros serão um percentual da taxa média do CDI

É admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percen-
tual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs).

Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomado-
ra paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com 
base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda 
suportado pelos bancos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.781.959-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/02/2020 (Info 665).
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DIREITO EMPRESARIAL

 � Seguradora que não recebeu os 
prêmios arrecadados por empresa 
que atuou como representante de 
seguros terá que receber esse crédi-
to segundo o plano de recuperação 
judicial caso a representante entre 
em recuperação judicial

O crédito titularizado pela sociedade de segu-
ros, decorrente do não repasse dos prêmios 
em contrato de representação de seguro, 
submete-se à recuperação judicial da empre-
sa representante.

Ex: a empresa fez um contrato de representa-
ção de seguro com uma seguradora (socieda-
de de seguros); a empresa recebia o valor dos 
prêmios pagos pelos segurados e, depois de 
determinado tempo, teria que entregar essa 
quantia à seguradora; a empresa entrou em 
recuperação judicial sem ter repassado esses 
prêmios; a seguradora terá que habilitar esse 
crédito que tem para receber na recuperação 
judicial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.559.595-MG, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/12/2019 
(Info 665).

 �Os créditos derivados da prestação 
de serviços contábeis e afins podem 
ser classificados como créditos tra-
balhistas no processo de recupera-
ção judicial

Os créditos decorrentes da prestação de 
serviços contábeis e afins, mesmo que titula-
rizados por sociedade simples, são equipara-
dos aos créditos trabalhistas para efeitos de 
sujeição ao processo de recuperação judicial.

O tratamento dispensado aos honorários 
devidos a profissionais liberais – no que se 
refere à sujeição ao plano de recuperação 
judicial – deve ser o mesmo conferido aos 
créditos de origem trabalhista, em virtude de 
ambos ostentarem natureza alimentar.

Esse entendimento não é obstado pelo fato 
de o titular do crédito ser uma sociedade de 
contadores, considerando que, mesmo nessa 
hipótese, a natureza alimentar da verba não é 
modificada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.851.770-SC, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 18/02/2020 (Info 665).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Autor propôs ação monitória envolvendo duas notas promissórias; juiz determi-
na que ele traga aos autos o original de uma dessas promissórias; ele descum-
pre; deverá haver o indeferimento parcial da inicial, prosseguindo o processo 
quanto a outra promissória

Descumprida a determinação de emenda a inicial com relação à apresentação do original de uma das 
cártulas que embasou a monitória, não é juridicamente possível se falar em extinção total da demanda.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.837.301-SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/02/2020 (Info 665).

20



JULGADOS 
EM DESTAQUE

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

 �Na execução de sentença que condenou ao pagamento de pensão mensal, o per-
centual dos honorários advocatícios deverá incidir apenas sobre as parcelas 
vincendas da dívida

No cálculo dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, após escoado 
o prazo legal para o pagamento voluntário da obrigação, não devem ser incluídas as parcelas vin-
cendas da dívida.

Ex: em ação de indenização, a empresa ré foi condenada a pagar 60 prestações mensais de 1 salário 
mínimo para o autor ofendido; transitou em julgado e a empresa não pagou nada; iniciou-se o cum-
primento de sentença; a empresa está devendo 1 ano de pensão mensal (12 prestações); o valor a ser 
pago irá, portanto, aumentar; isso porque incidirá 10% de multa e 10% de honorários advocatícios, 
nos termos do § 1º do art. 523 do CPC; esses 10% dos honorários advocatícios incidirão apenas sobre 
as 12 prestações atualmente em atraso (parcelas vencidas) ou sobre o total das 60 prestações (parce-
las vencidas e também vincendas)? Apenas sobre as parcelas vencidas (no caso, 12 prestações).

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

A expressão “débito”, para fins de honorários, engloba apenas as parcelas vencidas da pensão men-
sal, visto que, em cumprimento de sentença, o devedor/executado é intimado para quitar os valores 
exigíveis naquele momento. Não faz sentido condenar a parte executada ao pagamento de honorá-
rios de sucumbência sobre prestações que ainda não venceram e, portanto, não são exigíveis.

Não confundir. Cálculo dos honorários advocatícios na ação de indenização com o objetivo de obter 
o pagamento de pensão mensal:

• Na fase de conhecimento: o percentual dos honorários advocatícios deverá incidir todas as parce-
las vencidas e mais 12 parcelas vincendas, ou seja, parcelas vencidas + 1 ano de parcelas vincen-
das (art. 85, § 9º, do CPC/2015).

• Na fase de cumprimento de sentença: o percentual dos honorários advocatícios deverá incidir 
apenas sobre as parcelas vencidas.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.837.146-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �A simples referência à existência de feriado local previsto em Regimento Interno e 
em Código de Organização Judiciária Estadual não é suficiente para a comprovação 
de tempestividade do recurso especial nos moldes do art. 1.003, §6º, do CPC/2015

A parte, ao apresentar recurso especial ou recurso extraordinário, tem o ônus de explicar e compro-
var que, na instância de origem, era feriado local ou dia sem expediente forense?

SIM. O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 trouxe expressamente um dispositivo dizendo que a comprova-
ção do feriado local deverá ser feita, obrigatoriamente, no ato de interposição do recurso: “O recor-
rente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.”

Assim, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no ato da interposição do recur-
so, sendo intempestivo quando interposto fora do prazo previsto na lei processual civil.

Imagine que em um recurso especial interposto, a parte mencionou que havia um feriado local, mas 
não juntou qualquer documento comprovando esse fato. Ao adotar essa prática, a parte compro-
vou validamente a existência do feriado local? A mera referência (menção) às normas estaduais é 
suficiente para comprovar a ocorrência de feriado local?

NÃO. A comprovação da existência de feriado local que dilate o prazo para interposição de recur-
sos dirigidos ao STJ deverá ser realizada por meio de documentação idônea, não sendo suficiente a 
simples menção ou referência nas razões recursais. 

A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser 
demonstrada, no ato da interposição do recurso que pretende seja conhecido por este Tribunal, por 
documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao 
feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.763.167-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado 
em 18/02/2020 (Info 665).

 � Em ação civil pública, é possível a substituição da associação autora por outra 
associação caso a primeira venha a ser dissolvida

Caso ocorra dissolução da associação que ajuizou ação civil pública, é possível sua substituição no 
polo ativo por outra associação que possua a mesma finalidade temática.

O microssistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo cole-
tivo, possibilitando a sucessão da parte autora pelo Ministério Público ou por algum outro colegi-
timado (ex: associação), mormente em decorrência da importância dos interesses envolvidos em 
demandas coletivas.

STJ. 3ª Turma. EDcl no REsp 1.405.697-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/09/2019 
(Info 665).
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 � Se o autor da ação rescisória – fundada em violação literal à disposição de lei – 
afirma que a sentença rescindenda violou o art. XX da Lei, o Tribunal não pode 
julgar a rescisória procedente com base na violação do art. YY, mesmo que se 
trate de matéria de ordem pública

Na ação rescisória fundada em literal violação de lei, não cabe o reexame de toda a decisão rescin-
denda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo 
que se trate de questão de ordem pública.

Quando o autor da rescisória propõe a ação com fundamento na hipótese de violação literal à dis-
posição de lei - art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015) – ele tem o ônus de indicar o(s) dispositi-
vo(s) que foi(foram) violado(s).

O Tribunal que julgará a rescisória só irá examinar se houve violação aos dispositivos indicados, não 
podendo reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações a 
literal disposição de lei não alegadas pelo demandante, nem mesmo ao argumento de se tratar de 
matéria da ordem pública.” (YARSHELL, Flávio. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 151).

Desse modo, na ação rescisória fundada no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), o juízo 
rescisdente do Tribunal se encontra vinculado aos dispositivos de lei apontados pelo autor como 
literalmente violados, não podendo haver exame de matéria estranha à apontada na inicial, mesmo 
que o tema possua a natureza de questão de ordem pública, sob pena de transformar a ação resci-
sória em um recurso, natureza jurídica que ela não possui.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.663.326-RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

DIREITO PENAL

 � Em regra, não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado, salvo 
quando presentes circunstâncias excepcionais que recomendam a medida

A despeito da presença de qualificadora no crime de furto possa, à primeira vista, impedir o reconhe-
cimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias pode demonstrar a 
ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do princípio da insignificância.

STJ. 5ª Turma. HC 553.872-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/02/2020 (Info 665).



JULGADOS 
EM DESTAQUE

Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês
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 �A qualificadora do meio cruel é compatível com o dolo eventual

Não há incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel, na medida em 
que o dolo do agente, direto ou indireto, não exclui a possibilidade de a prática delitiva envolver 
o emprego de meio mais reprovável, como veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 
insidioso ou cruel (art. 121, § 2º, III, do CP).

Caso concreto: réu atropelou o pedestre e não parou o veículo, arrastando a vítima por 500 metros, 
assumindo, portanto, o risco de produzir o resultado morte; mesmo tendo havido dolo eventual, 
deve-se reconhecer também a qualificadora do meio cruel prevista no art. 121, § 2º, III, do CP.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 09/04/2019.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.829.601-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/02/2020 (Info 665).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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 �Não se deve anular a condenação do réu no júri por ausência de defesa no caso 
em que o advogado fez sustentação oral por apenas 3 minutos, sendo que, antes 
disso, o Ministério Público já havia pedido a absolvição

Na sessão plenária do Tribunal do Júri, na fase de sustentações orais, o Ministério Público falou 
durante 1h e 30min e, ao final de sua exposição, pediu a absolvição do réu. Em seguida, o advogado 
constituído fez sustentação oral apenas concordando com o Ministério Público e pedindo igualmen-
te a absolvição. A manifestação da defesa durou apenas 3 minutos. Mesmo com a manifestação do 
MP pedindo a absolvição, os jurados decidiram condenar o réu.

O STJ e o STF afirmaram que não houve nulidade por ausência de defesa e mantiveram a condenação.

O réu foi acompanhado pela sua defesa na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo reite-
rado o mandato conferido ao seu advogado na interposição da apelação. Assim, o próprio paciente 
não se insurgiu contra a atuação de seu advogado, tanto assim que com ele permaneceu, inclusive 
para fins de apelação criminal.

Além disso, no caso, não houve ausência de defesa, de modo que não se pode falar em nulidade ab-
soluta. Se houve nulidade, esta teria sido apenas relativa, a qual depende da demonstração de efetivo 
prejuízo, o que não ocorreu. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que 
apenas a absoluta falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal. Se a alegação é a de que a 
defesa foi insuficiente, o julgamento só deverá ser anulado e ficar demonstrado o efetivo prejuízo. Isso 
porque a defesa insuficiente é hipótese de nulidade relativa. Nesse sentido é a Súmula 523 do STF.

Não se pode classificar como insatisfatória a atuação do advogado, que exerceu a defesa de acordo 
com a estratégia que considerou melhor no caso.

STF. 2ª Turma. HC 164535 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/3/2020 (Info 970).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não 
contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a deci-
são for manifestamente contrária à prova dos autos

A anulação de decisão do tribunal do júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, não 
viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (art. 5º, XXXVIII, c, da CF/88).

Vale ressaltar, ainda, que não há contrariedade à cláusula de que ninguém pode ser julgado mais de 
uma vez pelo mesmo crime. Ainda que se forme um segundo Conselho de Sentença, o julgamento é 
um só, e termina com o trânsito em julgado da decisão.

STF. 1ª Turma. RHC 170559/MT, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 10/3/2020 (Info 969).

DIREITO TRIBUTÁRIO

 � É ilegal o art. 4º, I, da IN SRF nº 139/1989 que proibiu a compensação envolvendo 
exercícios financeiros diferentes

É ilegal o art. 4º, I, da IN SRF nº 139/1989, que, ao suprimir a comunicação entre exercícios diferen-
tes, traz inovação limitadora não prevista no Decreto-lei nº 1.790/1980.

O Decreto-lei nº 1.790/1980, que foi recepcionado com força de lei ordinária, não estabeleceu restri-
ção à compensação entre períodos diversos, isto é, não impôs nenhuma limitação temporal ao exer-
cício de tal direito. Assim, era perfeitamente possível a compensação do imposto de renda retido na 
fonte mesmo que em calendários (exercícios) diferentes.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.628.374-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, julga-
do em 04/02/2020 (Info 665).

 �As empresas nacionais que vendem mercadorias para a Zona Franca de Ma-
naus possuem direito ao benefício fiscal do REINTEGRA

Súmula 640-STJ: O benefício fiscal que trata do Regime Especial de Reintegração de Valores Tribu-
tários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) alcança as operações de venda de mercadorias 
de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação 
para o estrangeiro.

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 18/02/2020, DJe 19/02/2020.
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 �O art. 927, parágrafo único, do CC pode ser aplicado para permitir a responsa-
bilização objetiva do empregador por danos causados ao empregado decorren-
tes de acidentes de trabalho, não sendo incompatível com o art. 7º, XXVIII, da 
CF/88, que prevê responsabilidade subjetiva

O art. 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Fe-
deral, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de 
acidentes de trabalho nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvol-
vida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e 
implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.

STF. Plenário. RE 828040/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/3/2020 (repercussão 
geral – Tema 932) (Info 969).

DIREITO DO TRABALHO

https://www.editorajuspodivm.com.br/vade-mecum-de-jurisprudencia-dizer-o-direito-versao-espiral-2020

