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LEI 14.064/2020: 
AUMENTA A PENA DO CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA 
CÃES E GATOS (LEI SANSÃO)

Foi publicada no dia 30/09/2020 a Lei nº 14.064/2020, que aumenta a pena do crime de maus-tratos con-
tra cães e gatos. A novidade ficou conhecida como Lei Sansão, homenagem a um pitbull que teve as suas 
patas traseiras decepadas com um facão em Confins/MG.

Vamos entender.

Lei nº 9.605/98

A Lei nº 9.605/98 é a Lei de Crimes Ambientais.

No seu art. 32 está previsto o crime de “maus-tratos” (em sentido amplo) contra animais.

A Lei nº 14.064/2020 acrescentou o § 1º-A neste artigo criando uma qualificadora.

Antes de verificar a alteração da Lei nº 14.064/2020, vamos fazer uma breve revisão sobre o crime do art. 32.

Caput do art. 32

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesti-
cados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Sujeito ativo: trata-se de crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa).

Sujeito passivo: há divergência. 

A posição tradicional (antropocêntrica) afirma que o sujeito passivo é a sociedade. 
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Existe, contudo, corrente mais moderna que 
sustenta que a vítima é o próprio animal, que não 
mais poderia ser considerado como mero “objeto 
de direitos”, sendo também “sujeito de direitos”.

Elemento objetivo: “O art. 32 incrimina a conduta 
do sujeito ativo que pratica abuso (exigir demais) 
ou maus-tratos (causar sofrimento) ou feri (ma-
chucar) ou mutila (separar membros do corpo) 
animais.” (KURKOWSKI, Rafael Schwez. Crime 
Ambiental. In SOUZA, Renee do Ó. Leis penais 
especiais. Salvador: Juspodivm, 2018).

Elemento subjetivo: o crime é punido a título de 
dolo (não existe modalidade culposa).

Art. 64 da Lei de Contravenções Penais

Vale ressaltar que o art. 32 da Lei nº 9.605/98 
revogou tacitamente o art. 64 da Lei de Contra-
venções Penais, que dizia o seguinte:

Art. 64. Tratar animal com crueldade ou sub-
metê-lo a trabalho excessivo:

Pena – prisão simples, de dez dias a um mês, 
ou multa, de cem a quinhentos mil réis.

§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, em-
bora para fins didáticos ou científicos, realiza 
em lugar público ou exposto ao publico, expe-
riência dolorosa ou cruel em animal vivo.

§ 2º Aplica-se a pena com aumento de meta-
de, se o animal é submetido a trabalho exces-
sivo ou tratado com crueldade, em exibição 
ou espetáculo público.

Figura equiparada do § 1º

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza 
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, 
ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos.

O §1º pune a realização de experiências doloro-
sas ou cruéis com animais vivos, como é o caso 
da vivissecção.

Segundo o Dicionário Michaelis, vivissecção 
consiste na “dissecação ou operação cirúrgica em 
animais vivos, para estudo de alguns fenômenos 
anatômicos e fisiológicos.” (http://michaelis.uol.
com.br/busca?id=L1RAk)

Essa experiência dolorosa ou cruel pode ocorrer 
com duas finalidades:

a) com fins didáticos ou científicos

b) sem fins didáticos ou científicos.

Vale ressaltar, contudo, que, se a conduta foi rea-
lizada com fins didáticos ou científicos, só haverá 
crime se existia outra alternativa para o pesqui-
sador/cientista, mas ele optou por aquela que 
causava dor ou que se mostrava cruel.

A Lei nº 11.794/2008 estabelece procedimentos 
para o uso científico de animais.

O art. 14 traz uma série de requisitos sobre o 
tema:

Art. 14. O animal só poderá ser submetido às 
intervenções recomendadas nos protocolos 
dos experimentos que constituem a pesquisa 
ou programa de aprendizado quando, antes, 
durante e após o experimento, receber cui-
dados especiais, conforme estabelecido pelo 
CONCEA.

(...)

§ 4º O número de animais a serem utilizados 
para a execução de um projeto e o tempo de 
duração de cada experimento será o mínimo 
indispensável para produzir o resultado con-
clusivo, poupando-se, ao máximo, o animal de 
sofrimento.
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§ 5º Experimentos que possam causar dor ou angústia desenvolver-se-ão sob sedação, analgesia ou 
anestesia adequadas.

§ 6º Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos processos relacionados à dor e à angústia exigem 
autorização específica da CEUA, em obediência a normas estabelecidas pelo CONCEA.

(...)

Se devidamente cumpridos os requisitos da Lei nº 11.794/2008, não haverá o crime do art. 32. 

Causa de aumento de pena do § 2º

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Se o agente, dolosamente, matar animal silvestre ou nativo, o crime é o do art. 29 da Lei nº 9.605/98.

O que fez a Lei nº 14.064/2020?

Acrescentou um parágrafo ao art. 32 prevendo uma qualificadora para os maus-tratos contra cães e ga-
tos, com a seguinte redação:

Art. 32 (...)

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será 
de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

Alguns pontos de destaque sobre a novidade:

Causar maus-tratos* em animal silvestre, domesti-
cado ou doméstico 

(com exceção de cães e gatos)

Causar maus-tratos* 
em cães e gatos

Detenção de 3 meses a 1 ano 
+ multa.

Reclusão de 2 a 5 anos 
+ multa 

+ proibição da guarda.
Crime de menor potencial ofensivo 

(cabe transação penal e suspensão condicional 
do processo).

Não é crime de menor potencial ofensivo 
(não cabe transação penal nem suspensão condi-

cional do processo)

Em regra, não gera a prisão do infrator sendo apli-
cadas medidas despenalizadoras.

Pode gerar a prisão do condenado, desde que 
não seja caso de substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos.
Se, em decorrência da conduta, ocorre a morte do 

animal, haverá aumento de 1/6 a 1/3.
Se, em decorrência da conduta, ocorre a morte do 
cão ou gato, também haverá aumento de 1/6 a 1/3.

* a expressão maus-tratos aqui está empregada em sentido amplo, abrangendo qualquer das condutas 
do caput do art. 32: praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar os animais.
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Vale ressaltar que o maus-tratos de pessoas está previsto no art. 136 do Código Penal:

Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim 
de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispen-
sáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção 
ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

A Lei nº 14.064/2020 entrou em vigor na data de sua publicação (30/9/2020).

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

 �As Constituições estaduais não po-
dem ampliar a excepcionalidade ad-
mitida pelo art. 22 do ADCT da CF/88

O art. 15 do ADCT da CE/SE ampliou o limite 
temporal de excepcionalidade previsto pelo 
art. 22 do ADCT da CF/88 e, por essa razão, 
feriu a regra do concurso público (art. 37, II, 
da Constituição Federal).

O art. 22 do ADCT criou, de modo excepcional, 
uma forma derivada de investidura em cargo 
público. Trata-se de uma exceção à regra ge-
ral do concurso público e, portanto, não pode 
ser ampliada pelo constituinte estadual.

STF. Plenário. ADI 5011, Rel. Edson Fachin, 
julgado em 08/06/2020 (Info 984).

 �A decisão do Relator que INADMITE o 
ingresso do amicus curiae é recorrível?

É recorrível a decisão denegatória de ingresso 
no feito como amicus curiae.

É possível a impugnação recursal por parte de 
terceiro, quando denegada sua participação 
na qualidade de amicus curiae.

STF. Plenário. ADI 3396 AgR/DF, Rel. Min. Cel-
so de Mello, julgado em 6/8/2020 (Info 985).

Vale ressaltar que existem decisões em senti-
do contrário e que o tema não está pacificado. 
Nesse sentido: 

Tanto a decisão do Relator que ADMITE como 
a que INADMITE o ingresso do amicus curiae é 
irrecorrível (STF. Plenário. RE 602584 AgR/DF, 
rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 
Luiz Fux, julgado em 17/10/2018. Info 920).

 � Pessoa física não pode ser amicus 
curiae em ação de controle concen-
trado de constitucionalidade

A pessoa física não tem representatividade 
adequada para intervir na qualidade de amigo 
da Corte em ação direta.

STF. Plenário. ADI 3396 AgR/DF, Rel. Min. Cel-
so de Mello, julgado em 6/8/2020 (Info 985).

 � Lei estadual pode determinar que fa-
culdades particulares devolvam o va-
lor da matrícula em caso de desistência 
do curso ou pedido de transferência, 
realizados antes do início das aulas

É constitucional lei estadual que estabeleça 
que as instituições de ensino superior privada 
são obrigadas a devolver o valor da taxa de 
matrícula, podendo reter, no máximo, 5% da 
quantia, caso o aluno, antes do início das au-
las, desista do curso ou solicite transferência.

STF. Plenário. ADI 5951, Rel. Cármen Lúcia, 
julgado em 16/06/2020 (Info 985 – clipping).

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

 �O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, voltado a famí-
lias de todo o País, de modo a fazer frente a situação de pobreza e vulnerabilidade; 
logo, não se pode fazer restrição em relação à região ou ao Estado do beneficiário

Os Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte ajuiza-
ram ação cível originária, em face da União, com pedido de tutela provisória, questionando a redu-
ção de recursos do Programa Bolsa Família destinados à Região Nordeste. 

O Min. Marco Aurélio (relator) deferiu medida cautelar determinando que:

a) a União disponibilize dados que justifiquem a concentração de cortes de benefícios do Programa 
Bolsa Família na Região Nordeste, bem assim dispense aos inscritos nos Estados autores tratamen-
to isonômico em relação aos beneficiários dos demais entes da Federação.

b) não haja cortes no Programa enquanto perdurar o estado de calamidade pública; 

c) a liberação de recursos para novas inscrições seja uniforme considerados os Estados da Federação.

O Plenário do STF referendou a medida cautelar concedida.

STF. Plenário. ACO 3359 Ref-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5/8/2020 (Info 985).

 � É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que afirme ser obriga-
tória a presença de um membro do MP nas comissões de concursos públicos da 
Administração Pública estadual

A Constituição Estadual não pode determinar que membro do Ministério Público participe de banca 
de concurso público relacionado com cargos externos aos quadros da instituição.

Essa não é uma atribuição compatível com as finalidades constitucionais do Ministério Público.

Assim, não pode o ato impugnado exigir a participação do Ministério Público nas bancas de concur-
sos para os cargos e empregos públicos do Estado.

STF. Plenário. ADI 3841, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 16/06/2020 (Info 985 – clipping).

 � Conflito de atribuições envolvendo MPE e MPF deve ser dirimido pelo CNMP

Compete ao CNMP dirimir conflitos de atribuições entre membros do MPF e de Ministérios Públicos 
estaduais.

STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/2020.

STF. Plenário. Pet 4891, Rel. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 
16/06/2020 (Info 985 – clipping).

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

 � STF determina que governo federal adote medidas para conter o avanço 
da Covid-19 entre indígenas

A associação “Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e seis partidos políticos ajuizaram ar-
guição de descumprimento de preceito fundamental alegando que o Poder Público estava falhando 
na proteção dos povos indígenas com relação à pandemia da Covid-19.

Os autores apontaram uma série de atos comissivos e omissivos do Poder Público que, segundo 
eles, estavam causando alto risco de contágio e de extermínio dos povos indígenas.

Os requerentes apontaram que tais atos violam a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 
CF/88), o direito à vida (art. 5º, caput) e o direito à saúde (arts. 6º e 196), além do direito de tais po-
vos a viverem em seu território, de acordo com suas culturas e tradições (art. 231).

Na ação, os autores pedem a realização de diversas medidas necessárias para a proteção dos povos 
indígenas.

O Min. Roberto Barroso (relator) deferiu parcialmente a medida cautelar para que a União imple-
mente, em resumo, as seguintes providências:

Quanto aos povos indígenas em isolamento ou povos indígenas de recente contato: 

1. Criação de barreiras sanitárias, que impeçam o ingresso de terceiros em seus territórios;

2. Criação de Sala de Situação, para gestão de ações de combate à pandemia quanto aos Povos Indí-
genas em Isolamento e de Contato Recente. 

Quanto aos povos indígenas em geral: 

1. Inclusão de medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comuni-
dades indígenas ou providência alternativa, apta a evitar o contato.

2. Imediata extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde. 

3. Elaboração e monitoramento de um Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos Indíge-
nas Brasileiros pela União.

O Plenário do STF referendou a medida cautelar concedida.

STF. Plenário. ADPF 709 Ref-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3 e 5/8/2020 (Info 985).

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

 �Dever do Poder Executivo de efetuar 
os repasses de duodécimo na forma 
do art. 168 da CF/88

O Governador do Estado é obrigado a efetuar 
o repasse, sob a forma de duodécimos e até 
o dia 20 de cada mês, da integralidade dos 
recursos orçamentários destinados à Defen-
soria Pública estadual pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o exercício finan-
ceiro, inclusive quanto às parcelas já vencidas, 
assim também em relação a eventuais crédi-
tos adicionais destinados à instituição.

STF. Plenário. ADPF 384 Ref-MC/MG, Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado em 6/8/2020 (Info 985).

É dever constitucional do Poder Executivo o 
repasse, sob a forma de duodécimos e até 
o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88), 
da integralidade dos recursos orçamentários 
destinados a outros Poderes e órgãos consti-
tucionalmente autônomos, como o Ministério 
Público e a Defensoria Pública, conforme pre-
visão da respectiva Lei Orçamentária Anual.

STF. Plenário. ADPF 339/PI, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 18/5/2016 (Info 826).

 � Compete aos Tribunais de Contas 
dos Estados, com exclusividade, a 
iniciativa legislativa de norma que 
disponha sobre sua organização e 
funcionamento

É inconstitucional lei estadual, de origem (ini-
ciativa) parlamentar, que discipline a organiza-
ção e o funcionamento do Tribunal de Contas 
estadual (TCE).

Isso porque os Tribunais de Contas possuem 
reserva de iniciativa (competência privativa) 
para apresentar os projetos de lei que te-
nham por objetivo tratar sobre a sua organi-
zação ou o seu funcionamento (art. 96, II c/c 
arts. 73 e 75 da CF/88).

Os Tribunais de Contas, conforme reconheci-
do pela CF/88 e pelo STF, gozam das prerroga-
tivas da autonomia e do autogoverno, o que 
inclui, essencialmente, a iniciativa privativa 
para instaurar processo legislativo que preten-
da alterar sua organização e funcionamento.

STF. Plenário. ADI 4191, Rel. Roberto Barroso, 
julgado em 22/05/2020 (Info 986 – clipping).

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

 � É constitucional lei que preveja o pagamento de honorários de sucumbência 
aos advogados públicos; no entanto, a somatória do subsídio com os honorários 
não pode ultrapassar mensalmente o teto remuneratório, ou seja, o subsídio dos 
Ministros do STF

A percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos não representa ofensa à deter-
minação constitucional de remuneração exclusiva mediante subsídio (arts. 39, § 4º, e 135 da CF/88).

O art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras 
verbas além do subsídio. 

Os advogados públicos podem receber honorários sucumbenciais, mas, como eles recebem os 
valores em função do exercício do cargo, esse recebimento precisa se sujeitar ao regime jurídico de 
direito público.

Por essa razão, mesmo sendo compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estrutura-
do como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, 
a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a 
incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.

STF. Plenário. ADI 6053, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, julgado em 
22/06/2020 (Info 985 – clipping).

O entendimento acima vale tanto para os advogados públicos federais como também para os Pro-
curadores do Estado, do DF e do Município. Nesse sentido:

É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, 
porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição.

STF. Plenário. ADI 6159 e ADI 6162, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/08/2020.

DIREITO CONSTITUCIONAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

10

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

 � Critérios para que o parágrafo único do art. 4º da Lei 9.883/99 seja compatível 
com a Constituição Federal

O parágrafo único do art. 4º da Lei 9.883/99 prevê que os órgãos que compõem o SISBIN deverão 
fornecer informações para a ABIN:

Art. 4º (...) Parágrafo único. Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência fornecerão à 
ABIN, nos termos e condições a serem aprovados mediante ato presidencial, para fins de integração, da-
dos e conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais.

O Plenário do STF afirmou que esse dispositivo é constitucional desde que seja interpretado com 
base em quatro critérios definidos pela Corte. Assim, o STF conferiu interpretação conforme à Cons-
tituição Federal ao parágrafo único do art. 4º da Lei 9.883/99, para estabelecer que: 

a) os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) somente podem fornecer 
dados e conhecimentos específicos à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) quando comprovado o 
interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade de esses dados atenderem interesses 
pessoais ou privados; 

b) toda e qualquer decisão que solicitar os dados deverá ser devidamente motivada para eventual 
controle de legalidade pelo Poder Judiciário; 

c) mesmo quando presente o interesse público, os dados referentes a comunicações telefônicas ou 
dados sujeitos à reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo em 
razão daquela limitação, decorrente do respeito aos direitos fundamentais; e 

d) nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados à Abin, é imprescindível procedi-
mento formalmente instaurado e existência de sistemas eletrônicos de segurança e registro de aces-
so, inclusive para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

STF. Plenário. ADI 6529 MC/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/8/2020 (Info 986).

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

 �A Companhia do Metropolitano do 
Distrito Federal (Metrô-DF) não está 
submetida ao regime constitucional 
dos precatórios

O Metrô-DF é empresa pública, regida pelo 
direito privado. Embora preste serviço de 
utilidade pública, a empresa não desempenha 
serviço público essencial em sentido típico ou 
de caráter monopolístico.

O Metrô-DF desenvolve atividade econômica 
com a exploração comercial de marcas, paten-
tes, tecnologia e serviços técnicos especializa-
dos, com a distribuição de dividendos, o que 
permite a penhora de seus bens.

Vale ressaltar ainda que há distribuição de 
lucros entre os acionistas da empresa.

Diante desse contexto, não há como se aplicar 
o regime de precatório para o Metrô-DF.

STF. 1ª Turma. Rcl 29637 AgR/DF, rel. orig. 
Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Roberto Barro-
so, julgado em 30/6/2020 (Info 984).

 � Servidores temporários não pos-
suem direito a 13º salário e férias, 
salvo se previsto em lei ou houver 
desvirtuamento da contratação

Servidores temporários não fazem jus a 
décimo terceiro salário e férias remuneradas 
acrescidas do terço constitucional, salvo: 

I) expressa previsão legal e/ou contratual em 
sentido contrário, ou 

II) comprovado desvirtuamento da contrata-
ção temporária pela Administração Pública, 
em razão de sucessivas e reiteradas renova-
ções e/ou prorrogações.

STF. Plenário. RE 1066677, Rel. Marco Aurélio, 
Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado 
em 22/05/2020 (Repercussão Geral – Tema 
551) (Info 984 – clipping).

 � É inconstitucional lei que preveja a 
integração, no quadro do Tribunal de 
Contas, de servidores que estejam à 
disposição daquela Corte

É inconstitucional lei estadual que afirma que 
“o servidor público estadual à disposição do 
Tribunal de Contas em 30 de novembro de 
1994 poderá requerer sua integração ao Qua-
dro Especial de Pessoal do referido Tribunal, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da publicação desta lei.”

Essa lei viola o princípio do concurso público, 
previsto no art. 37, II, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 1251/MG, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 6/8/2020 (Info 985).
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inseridos no Buscador no último mês

 � Se o servidor público recebe remuneração (ou aposentadoria) mais pensão, 
a soma dos dois valores não pode ultrapassar o teto

Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 
19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o 
somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.

STF. Plenário. RE 602584/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/8/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 359) (Info 985).

Cuidado para não confundir com esse outro entendimento:

Se a pessoa acumular licitamente dois cargos públicos ela poderá receber acima do teto

Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a in-
cidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos 
formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do 
agente público.

STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/4/2017 
(Repercussão Geral – Temas 337 e 384) (Info 862).

 � Estado responde subsidiariamente caso a prova do concurso público seja sus-
pensa ou cancelada por indícios de fraude; a responsabilidade direta é da insti-
tuição organizadora

O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso pú-
blico organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames 
são cancelados por indícios de fraude.

STF. Plenário. RE 662405, Rel. Luiz Fux, julgado em 29/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 512) (Info 
986 – clipping).
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 � Inconstitucionalidade do art. 26 da 
Lei nº 8.177/71

O art. 26 da Lei nº 8.177/71 é inconstitucional 
porque permite a incidência da TR em substi-
tuição ao IPC nos contratos celebrados antes 
do início de sua vigência, o que se afigura 
incompatível com a garantia fundamental de 
proteção ao ato jurídico perfeito, previsto no 
inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.

Art. 5º (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

STF. Plenário. ADI 3005/DF, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 1/7/2020 (Info 984).

 � É admissível a oposição de embargos 
de terceiro fundados em alegação de 
posse advinda do compromisso de com-
pra e venda, ainda que desprovido de 
registro, de imóvel adquirido na planta 
que se encontra em fase de construção

O STJ possui enunciado afirmando que: “é 
admissível a oposição de embargos de terceiro 
fundados em alegação de posse advinda do 
compromisso de compra e venda de imóvel, ain-
da que desprovido do registro” (Súmula 84-STJ).

Esse entendimento se aplica mesmo que o 
imóvel, adquirido na planta, ainda esteja em 
fase de construção.

Assim, a Súmula 84 do STJ pode ser aplicada 
mesmo quando ainda não houve a entrega 
das chaves ao promitente comprador.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.861.025/DF, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 12/05/2020 (Info 672).

 �Os prejuízos resultantes de sinistros 
relacionados a vícios estruturais de 
construção estão acobertados pelo 
seguro habitacional obrigatório, vin-
culado a crédito imobiliário concedi-
do para aquisição de imóvel pelo SFH

Os vícios estruturais de construção estão 
cobertos pelo seguro habitacional obrigatório 
vinculado ao crédito imobiliário concedido 
pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH, 
ainda que só se revelem depois da extinção 
do contrato.

No âmbito do SFH, o seguro habitacional ga-
nha conformação diferenciada, uma vez que 
integra a política nacional de habitação, des-
tinada a facilitar a aquisição da casa própria, 
especialmente pelas classes de menor renda 
da população. Trata-se, portanto, de contrato 
obrigatório que visa à proteção da família e à 
salvaguarda do imóvel que garante o respec-
tivo financiamento imobiliário, resguardando, 
assim, os recursos públicos direcionados à 
manutenção do sistema.

A partir dessa perspectiva, infere-se que uma 
das justas expectativas do segurado, ao aderir 
ao seguro habitacional obrigatório para aqui-
sição da casa própria pelo SFH, é a de receber 
o bem imóvel próprio e adequado ao uso a 
que se destina. E a essa expectativa legítima 
de garantia corresponde a de ser devidamen-
te indenizado pelos prejuízos suportados em 
decorrência de danos originados na vigência 
do contrato e geradores dos riscos cobertos 
pela seguradora, segundo o previsto na apóli-
ce, como razoavelmente se pressupõe ocorrer 
com os vícios estruturais de construção.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.804.965-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 27/05/2020 (Info 672).
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 �Na exposição pornográfica não consentida, o fato de o rosto da vítima não estar evi-
denciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais

Caso concreto: Paulo e Letícia eram namorados. Paulo tirou fotografias de Letícia em que ela apa-
rece de biquini, em poses sensuais, mas sem aparecer seu rosto. Após o fim do relacionamento, 
Paulo, como forma de vingança, publicou tais imagens em um perfil criado no Facebook. Letícia de-
nunciou as publicações por meio dos canais disponibilizados pelo Facebook, no entanto, a platafor-
ma não aceitou retirar as fotografias alegando que não são fotografias pornográficas (considerando 
que não há nudez), além do fato de não estar sendo exposto de forma evidente.

O STJ não concordou com os argumentos do Facebook e o condenou a pagar indenização por danos 
morais em favor da autora.

A “exposição pornográfica não consentida”, da qual a “pornografia de vingança” é uma espécie, 
constituiu uma grave lesão aos direitos de personalidade da pessoa exposta indevidamente, além 
de configurar uma grave forma de violência de gênero que deve ser combatida de forma contun-
dente pelos meios jurídicos disponíveis.

Não há como descaracterizar um material pornográfico apenas pela ausência de nudez total. Neste 
caso concreto, a autora encontra-se sumariamente vestida, em posições com forte apelo sexual.

O fato de o rosto da vítima não estar evidenciado nas fotos de maneira flagrante é irrelevante para 
a configuração dos danos morais na hipótese, uma vez que a mulher vítima da pornografia de vin-
gança sabe que sua intimidade foi indevidamente desrespeitada e, igualmente, sua exposição não 
autorizada lhe é humilhante e viola flagrantemente seus direitos de personalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.735.712-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/05/2020 (Info 672).
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 � Incidem juros e correção monetária 
sobre o valor econômico de cotas 
sociais objeto de partilha em divór-
cio sendo que, após a separação de 
fato do casal, essa empresa ficou sob 
a administração exclusiva de um dos 
ex-cônjuges até o encerramento de 
suas atividades

Exemplo: João e Regina eram casados. João 
era sócio de uma sociedade empresária. Hou-
ve separação de fato. João continuou admi-
nistrando a sociedade empresária por mais 
algum tempo, até que houve o encerramento 
das atividades da empresa. No momento do 
divórcio, foi reconhecido que Regina tinha 
direito à metade do valor integralizado das 
cotas empresariais que pertenciam a João. 
Considerando que houve o encerramento das 
atividades da empresa após a separação do 
então casal o objeto partilhado consiste, em 
última instância, no próprio capital investido 
na sociedade à época do relacionamento, 
devidamente atualizado.

Considerando que a empresa encerrou suas 
atividades e que ela ficou sendo administrada 
exclusivamente por João, não se pode impor 
a Regina o ônus de arcar com os prejuízos 
decorrentes dessa administração exclusiva. 
Logo, Regina tem direito de receber o valor 
que as cotas tinham acrescido de juros e cor-
reção monetária.

Aplica-se ao caso o art. 389 do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o 
devedor por perdas e danos, mais juros e atuali-
zação monetária segundo índices oficiais regular-
mente estabelecidos, e honorários de advogado.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.689.220-RS, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
19/05/2020 (Info 672).

 �A notificação premonitória é pressu-
posto processual para a ação de des-
pejo por denúncia vazia de contrato 
de locação por prazo indeterminado

Antes que o locador ajuíze ação de despejo 
por denúncia vazia em caso de locação por 
prazo indeterminado, é obrigatório que ele 
faça comunicação dirigida ao locatário mani-
festando sua intenção na retomada do imóvel, 
nos termos do art. 46, § 2º, da Lei nº 8.245/91:

Art. 46 (...) § 2º Ocorrendo a prorrogação, o lo-
cador poderá denunciar o contrato a qualquer 
tempo, concedido o prazo de trinta dias para 
desocupação.

Isso é chamado de notificação premonitória.

A finalidade da notificação premonitória é a de 
evitar que o locatário seja surpreendido pelo 
ajuizamento da ação de despejo, o que ainda 
lhe poderá acarretar o pagamento dos ônus 
sucumbenciais. Ao ser comunicado, ele poderá 
procurar outro imóvel onde possa se instalar.

Caso a ação de despejo seja ajuizada sem essa 
prévia notificação, o processo deverá ser extinto 
sem a resolução do mérito, por falta de condi-
ção essencial ao seu normal desenvolvimento.

Exceção: é permitido ao locador ajuizar direta-
mente a ação de despejo, dispensando a notifi-
cação prévia, desde que o ajuizamento ocorra 
nos 30 dias seguintes ao termo final do contrato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.812.465/MG, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 12/05/2020 (Info 672).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A averbação do desmembramento de imóvel urbano é condição indispensável 
para a procedência da ação de adjudicação compulsória

Exemplo hipotético: Jasmim Ltda. ajuizou ação de adjudicação compulsória contra Dimensão Ltda. 
alegando em síntese que celebrou contrato de promessa de compra e venda de um lote que se 
encontrava em fase de desmembramento perante a “Prefeitura” (Município). Afirma que, apesar 
de celebrado o negócio, a ré ainda não outorgou a escritura definitiva do imóvel. A requerida de-
fendeu-se afirmando que não outorgou a escritura pública porque ainda não houve o desdobro do 
imóvel prometido à venda e que isso seria obstáculo à procedência da adjudicação compulsória.

Em um caso semelhante a esse, o STJ decidiu que não é possível a procedência da ação de adjudica-
ção compulsória.

O art. 37 da Lei nº 6.766/79 (Lei de parcelamento do solo urbano) afirma que “é vedado vender ou 
prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”. 

Além disso, segundo o regramento previsto no Decreto-Lei nº 58/1937, julgada procedente a ação de 
adjudicação compulsória, a sentença valerá como título para transcrição no cartório de registro de 
imóveis respectivo. Assim, se o imóvel de cuja escritura se exige a outorga não tem matrícula própria, 
individualizada no registro de imóveis, eventual sentença que substitua a declaração de vontade do 
promitente vendedor torna-se inócua, considerando que não será possível a sua transcrição.

A existência de imóvel registrável (imóvel que pode ser levado a registro) é condição específica da 
ação de adjudicação compulsória, de modo que a averbação do desmembramento de imóvel urba-
no, devidamente aprovado pelo Município, é formalidade que antecede necessariamente o registro 
de área fracionada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.851.104-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/05/2020 (Info 672).

 �A averbação de sentença proferida em ação negatória de filiação não consubs-
tancia, em si, um direito subjetivo autônomo das partes litigantes, tampouco se 
confunde com o direito personalíssimo ali discutido

Exemplo hipotético: João tinha três filhos registrados em seu nome (Antônio, Bento e Carlos). João 
ajuizou ação negatória de filiação contra Carlos. A sentença julgou o pedido procedente declarando 
que João não era pai de Carlos. Ocorre que essa sentença não foi averbada no registro civil de Car-
los. Não se tomou essa providência. Assim, em todos os assentos civis de Carlos continuou constan-
do que João seria seu pai. Mais de 30 anos depois do trânsito em julgado, João faleceu. Carlos habi-
litou-se no processo de inventário utilizando sua certidão de nascimento, na qual ainda consta que 
João seria seu pai. Os herdeiros de João não concordaram e pediram ao juízo onde tramitou a ação 
negatória que expedisse o mandado de averbação. O juízo acatou o pedido e, contra esta decisão, 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

Carlos impetrou mandado de segurança alegando que com o falecimento de João a averbação da 
sentença não mais poderia ser feita, porque seria um direito personalíssimo do falecido. Além disso, 
afirmou que houve decadência do direito de fazer a averbação.

Em um caso semelhante a esse, o STJ não concordou com os argumentos do impetrante.

A averbação da sentença, neste caso, constitui consequência legal obrigatória, destinada a conferir 
publicidade e segurança jurídica ao desfecho que restou declarado e reconhecido judicialmente. 
Isso se dá, inclusive, normalmente, de ofício.

Não existe nenhuma faculdade conferida às partes envolvidas a respeito de proceder ou não à refe-
rida averbação, como se tal providência constituísse, em si, um direito personalíssimo.

Não se pode confundir o exercício do direito subjetivo de ação de caráter personalíssimo, como o 
é a pretensão de desconstituir estado de filiação, cuja prerrogativa é exclusiva das pessoas insertas 
nesse vínculo jurídico (pai/mãe e filho), com o ato acessório da averbação da sentença de procedên-
cia transitada em julgado, que se afigura como mera consequência legal obrigatória.

Mesmo que essa providência (averbação) não tenha sido feita na época oportuna, ela poderá ser 
realizada depois, não se submetendo a prazo decadencial ou prescricional.

STJ. 3ª Turma. RMS 56.941/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/05/2020 (Info 672).

 �A cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da 
posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro

A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e 
não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas 
a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem 
ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.

Assim, aberta a sucessão, o coerdeiro pode ceder os seus direitos hereditários, bem como o qui-
nhão de que disponha, por escritura pública, conforme prevê o caput do art. 1.793 do Código Civil.

Como esse negócio não é nulo (tem apenas a sua eficácia suspensa), conclui-se que a cessão de di-
reitos hereditários sobre bem singular tem força para transmitir a posse desse bem ao cessionário. 
Logo, o cessionário pode tutelar a posse sobre o bem, inclusive por meio de embargos de terceiro.

Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compro-
misso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro. Esse mesmo entendimen-
to deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de 
cessão de direitos hereditários. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.809.548-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/05/2020 (Info 672).
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 �Na hipótese de responsabilidade civil de médicos pela morte de paciente em 
atendimento custeado pelo SUS incidirá o prazo do art. 1º-C da Lei nº 9.494/97, 
segundo o qual prescreverá em cinco anos a pretensão de obter indenização

Exemplo hipotético: uma criança foi atendida na emergência de um hospital particular conveniado ao 
SUS. Em razão de erro médico, ela acabou falecendo. Os pais da criança pretendem ajuizar ação de 
indenização por danos morais contra os médicos e o hospital. Qual é o prazo prescricional neste caso?

5 anos, com base no art. 1º-C, da Lei nº 9.494/97: 

Art. 1º-C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agen-
tes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos.

A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se 
formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (art. 24, parágrafo único, da 
Lei nº 8.080/90).

Assim, o hospital privado que, mediante convênio, se credencia para exercer essa atividade de saú-
de pública, recebendo, em contrapartida, remuneração dos cofres públicos, passa a desempenhar o 
múnus público. O mesmo acontecendo com o profissional da medicina que, diretamente, se obriga 
com o SUS.

A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos 
profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e 
universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. Logo, não se 
aplica o prazo prescricional do art. 27 do CDC, mas sim o do art. 1º-C da Lei nº 9.494/97.

Obs: na prática, não muda nada quanto ao prazo porque tanto o art. 27 como o art. 1º-C preveem o 
prazo de 5 anos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.771.169-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/05/2020 (Info 672).
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 �Na letra de câmbio não aceita não há obrigação cambial que vincule o sacado e as-
sim, o sacador somente tem ação extracambial contra o sacado não aceitante, cujo 
prazo prescricional não sofre as interferências do protesto do título de crédito

O aceite é o ato por meio do qual o sacado se vincula à ordem de pagamento emitida pelo sacador, 
tornando-se o responsável principal pela dívida inscrita na letra de câmbio.

Se não houve aceite, não há responsável e a letra de câmbio deixa de ter natureza de título de crédi-
to, consistindo em um mero documento, produzido unilateralmente pelo sacador.

Assim, na letra de câmbio não aceita não há obrigação cambial que vincule o sacado. 

Nesse caso, o sacador somente tem ação extracambial contra esse sacado não aceitante. O prazo 
prescricional dessa pretensão não sofre as interferências do protesto do título de crédito.

A prescrição interrompida pelo protesto cambial se refere única e exclusivamente à ação cambiária, 
sendo endereçada unicamente ao responsável principal e, eventualmente, aos devedores indiretos 
do título, entre os quais não se enquadra o sacado não aceitante.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.748.779-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/05/2020 (Info 672).

 �O ajuizamento de execução fiscal em momento anterior à decretação da quebra 
do devedor não enseja o reconhecimento da ausência de interesse processual do 
ente federado para pleitear a habilitação do crédito correspondente no proces-
so de falência

A legislação prevê que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores 
ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento (art. 187 
do CTN e o art. 29 da Lei nº 6.830/80). Isso, contudo, não representa óbice à habilitação de créditos 
tributários no concurso de credores da falência. 

Esses dispositivos trazem, na verdade, a previsão de uma prerrogativa do ente público que pode op-
tar entre receber o pagamento de seu crédito pelo rito da execução fiscal, ou mediante habilitação 
nos autos da falência.

Assim, a despeito de existir a prerrogativa de cobrança do crédito tributário via execução fiscal, não 
existe óbice para que o Fisco (no exercício de juízo de conveniência e oportunidade) venha a reque-
rer a habilitação de seus créditos nos autos do procedimento falimentar, submetendo-se à ordem 
de pagamento prevista na Lei nº 11.101/2005. Vale ressaltar, no entanto, que isso implicará renún-
cia do rito previsto na Lei nº 6.830/80, considerando que não cabe uma garantia dúplice.

Desse modo, tendo o ente público escolhido um dos ritos à sua disposição (habilitar o crédito na 
falência), não pode o juízo falimentar afirmar que não existe interesse de agir do poder público. 
Importante mencionar, contudo, que haverá a paralisação da tramitação da ação de execução fiscal, 
que foi ajuizada antes da falência. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.857.055-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2020 (Info 672).
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 �Nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo ini-
cial do prazo bienal de que trata o art. 61, caput, da Lei nº 11.101/2005 deve ser a 
data da concessão da recuperação judicial

O art. 61 da Lei nº 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 anos para o devedor permanecer em re-
cuperação judicial. Esse prazo se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o 
cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos do termo inicial:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação 
judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) 
anos depois da concessão da recuperação judicial.

Se houver o aditamento do plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que 
trata o art. 61, da Lei nº 11.101/2005 continuará sendo a data da concessão da recuperação judicial 
ou passará para a data em que foi homologado o aditivo ao plano?

Continuará a ser a data da concessão da recuperação judicial.

A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo 
cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi 
admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo 
pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para 
o encerramento da recuperação judicial.

Assim, decorridos 2 anos da concessão da recuperação judicial, ela deve ser encerrada, seja pelo cum-
primento das obrigações estabelecidas para esse período, seja pela eventual decretação da falência.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.853.347-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/05/2020 (Info 672).

ECA

 � Se a internação for aplicada sem termo, o cálculo do prazo prescricional deverá 
levar em consideração a duração máxima da internação (3 anos)

Tratando-se de medida socioeducativa aplicada sem termo, o prazo prescricional deve ter como 
parâmetro a duração máxima da internação (3 anos), e não o tempo da medida, que poderá efetiva-
mente ser cumprida até que o socioeducando complete 21 anos de idade.

Assim, deve-se considerar o lapso prescricional de 8 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal, 
posteriormente reduzido pela metade em razão do disposto no art. 115 do mesmo diploma legal, 
de maneira a restar fixado em 4 anos.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.856.028-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
12/05/2020 (Info 672).

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

 � É válida a extinção de medida socioeducativa de internação quando o juízo da 
execução, ante a superveniência de processo-crime após a maioridade penal, 
entende que não restam objetivos pedagógicos em sua execução

Exemplo: Adriano, de 20 anos, foi sentenciado a cumprir medida socioeducativa de internação em 
virtude de ato infracional praticado quando ele era adolescente. A sentença transitou em julgado. 
Ocorre que o juízo da vara de infância e juventude constatou que Adriano encontra-se preso em 
razão de crime de roubo cometido quando ele já era adulto. Diante disso, o juízo da vara infracional 
extinguiu a execução da medida socioeducativa afirmando que, tendo em vista a sua idade e o seu 
perfil pessoal agravado, não restam objetivos pedagógicos no cumprimento da internação.

O STJ afirmou que a decisão foi acertada. 

O art. 46, § 1º da Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE) prevê a seguinte faculdade para o julgador:

Art. 46 (...) § 1º No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducati-
va, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da 
execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente.

STJ. 6ª Turma. HC 551.319-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/05/2020 (Info 672).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 � É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede 
de execução ajuizada em face da Fazenda Pública.

Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da 
parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a 
importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

STF. Plenário. RE 1205530, Rel. Marco Aurélio, julgado em 08/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 
28) (Info 984).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, não incidem juros 
de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos

Durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os 
precatórios que nele sejam pagos.

Não incidem juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório e 
seu efetivo pagamento, desde que realizado no prazo estipulado constitucionalmente.

Trata-se de entendimento sumulado do STF:

SV 17-STF: Durante o período previsto no parágrafo 1º (obs: atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, 
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

STF. Plenário. RE 594892 AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1/7/2020 (Info 984).

Em 10/11/2009, o STF editou a SV 17 afirmando que “durante o período previsto no parágrafo 1º do 
artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 
Pouco tempo depois, em 09/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu 
ampla reformulação no art. 100 da Constituição. 

Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do § 1º para o § 5º do art. 100, 
tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer 
disposição da Emenda 62. 

O período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, de-
vendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça cons-
titucional”. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está 
inadimplente. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a 
correr apenas a partir do término do “período de graça”. 

Tese fixada para fins de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado 
pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora 
no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente 
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.

STF. Plenário. RE 1169289, Rel. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 
16/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 1037) (Info 984 – clipping).

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

 � Se houve a extinção da execução fiscal 
a pedido do exequente, mas o crédito 
tributário permanece sendo discutido 
judicialmente em outra demanda, os 
honorários advocatícios devem ser 
arbitrados por apreciação equitativa

Nos casos em que o acolhimento da pre-
tensão não tenha correlação com o valor da 
causa ou não se observe proveito econômico 
com a extinção sem resolução do mérito da 
execução fiscal, os honorários de sucum-
bência devem ser arbitrados por apreciação 
equitativa, com observância dos critérios dos 
§§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015.

Caso concreto: o Município ajuizou execução 
fiscal contra a empresa; a executada informou 
que o débito cobrado está sendo discutido em 
ação declaratória em tramitação, na qual foi 
proferida sentença e acórdão suspendendo 
a exigibilidade do crédito tributário, estando 
aguardando apenas o julgamento de recurso 
extraordinário; diante disso, o Município pe-
diu a desistência da execução, com a extinção 
do processo sem  julgamento do mérito.

Nessa situação, os honorários advocatícios 
deverão ser fixados, não com base no § 3º 
do art. 85, mas sim com fundamento no § 8º. 
Isso porque a extinção da execução fiscal não 
acarreta impacto direto na questão de fundo, 
vez que o crédito tributário é ainda objeto de 
controvérsia judicial na outra ação.

Art. 85 (...) § 8º Nas causas em que for inesti-
mável ou irrisório o proveito econômico ou, 
ainda, quando o valor da causa for muito 
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por 
apreciação equitativa, observando o disposto 
nos incisos do § 2º.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.776.512-SP, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 12/05/2020 (Info 672).

 � São penhoráveis os valores oriundos 
de empréstimo consignado, salvo se 
o mutuário comprovar que os recur-
sos são necessários à sua manuten-
ção e de sua família

Os valores oriundos de empréstimo consig-
nado em folha de pagamento, depositados 
em conta bancária do devedor, não gozam de 
proteção da impenhorabilidade atribuída aos 
salários, proventos e pensões. Não se aplica, 
neste caso, o art. 833, IV, do CPC/2015:

Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimen-
tos, os subsídios, os soldos, os salários, as re-
munerações, os proventos de aposentadoria, 
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem 
como as quantias recebidas por liberalidade 
de terceiro e destinadas ao sustento do deve-
dor e de sua família, os ganhos de trabalha-
dor autônomo e os honorários de profissional 
liberal, ressalvado o § 2º;

Assim, a quantia decorrente de empréstimo 
consignado, embora seja descontada direta-
mente da folha de pagamento do mutuário, 
não tem caráter salarial, sendo, em regra, 
passível de penhora.

A proteção da impenhorabilidade ocorre 
somente se o mutuário (devedor) comprovar 
que os recursos oriundos do empréstimo con-
signado são necessários à sua manutenção e 
à da sua família.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.820.477-DF, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
19/05/2020 (Info 672).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não são cabíveis embargos de terceiro para desconstituir decisão judicial que 
permite a averbação de protesto na matrícula de um imóvel

O protesto contra a alienação de bens é uma medida judicial por meio da qual o promovente comu-
nica a terceiros interessados que ele entende possuir direitos sobre o imóvel.

Mesmo que o protesto tenha sido registrado na matrícula do imóvel, o único efeito produzido é o de 
comunicar aos interessados na aquisição do bem, que alguém alega possuir direitos sobre este bem.

O protesto não acrescenta nem diminui direitos do promovente. Ele é unilateral e apenas dá ciência 
sobre a manifestação do promovente. Se essa manifestação tem relevância ou não, isso somente 
será decidido no processo competente, se houver.

Os embargos de terceiro são remédio processual a disposição do terceiro prejudicado por um esbu-
lho judicial, o qual se configura quando a atuação jurisdicional alcança bens que excedam os limites 
patrimoniais da obrigação exigida. Em palavras mais simples, os embargos de terceiro têm por obje-
tivo desfazer o ato constritivo judicial que recai sobre determinado bem.

Assim, é pressuposto dos embargos de terceiro a existência de um ato de constrição judicial sobre o 
bem que o terceiro alega ser possuidor ou proprietário.

A averbação do protesto na matrícula do imóvel não afeta a posse ou a propriedade de terceiro 
alheio ao procedimento e não configura apreensão judicial. Logo, não são cabíveis embargos de 
terceiro contra essa determinação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.758.858-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/05/2020 (Info 672).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

DIREITO PENAL

 �Acórdão que confirma ou reduz a pena interrompe a prescrição

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.

A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela 
inércia do próprio Estado. 

No art. 117 do Código Penal, que deve ser interpretado de forma sistemática, todas as causas inter-
ruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 

Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão conde-
natório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justifica-
tiva para tratamentos díspares. 

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.668.298-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/05/2020 (Info 672).

STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A ausência de previsibilidade de que a ofensa chegue ao conhecimento da víti-
ma afasta o dolo específico do delito de injúria, tornando a conduta atípica

Exemplo: Rita e Adriana trabalhavam em um órgão público. Rita ligou para o ramal telefônico de 
Adriana para falar sobre um requerimento de abono de faltas que ela havia solicitado. Adriana avi-
sou, então, que Reginaldo (chefe do setor) havia indeferido o pedido. Ao saber de tal fato, Rita pas-
sou a proferir ofensas contra ele, afirmando para Adriana: “este macaco, preto sem vergonha está 
indeferindo a minha falta”. Vale ressaltar, contudo, que, momentos antes, Reginaldo, que estava no 
mesmo setor que Adriana, havia retirado o telefone do gancho para fazer uma ligação e acabou por 
ouvir as palavras injuriosas proferidas por Rita. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Rita 
pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º do CP):

Art. 140 (...) § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, 
origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena - reclusão de um a três 
anos e multa.

Para o STJ, não houve crime. Isso porque o delito de injúria se consuma quando a ofensa chega ao 
conhecimento da vítima, sendo necessário dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima.

A acusada não tinha como saber que a vítima estava ouvindo o teor da conversa pela extensão telefônica. 

Como a injúria se consuma com a ofensa à honra subjetiva de alguém, não há que se falar em dolo 
específico no caso em que a vítima não era seu interlocutor na conversa telefônica e, acidentalmen-
te, tomou conhecimento do teor da conversa.

O tipo penal em questão exige que a ofensa seja dirigida ao ofendido com a intenção de menospre-
zá-lo, ofendendo-lhe a honra subjetiva.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.765.673-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/05/2020 (Info 672).

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

 �Não se admite a incidência do princí-
pio da insignificância na prática de 
estelionato qualificado por médico 
que, no desempenho de cargo público, 
registra o ponto e se retira do hospital

Caso concreto: o réu foi denunciado pelo MPF 
pela prática de estelionato qualificado, por-
que, na qualidade médico de hospital univer-
sitário federal, teria registrado seu ponto e 
se retirado do local, sem cumprir sua carga 
horária durante quase dois anos.

A jurisprudência do STJ não tem admitido, nos 
casos de prática de estelionato “qualificado”, a 
incidência do princípio da insignificância (prin-
cípio inspirado na fragmentariedade do Direito 
Penal). Isso porque se identifica, neste caso, 
uma maior reprovabilidade da conduta delitiva.

No caso concreto, o STJ afirmou que não era 
possível o trancamento da ação penal, sob 
o fundamento de inexistência de prejuízo 
expressivo para a vítima, considerando que, 
em se tratando de hospital universitário, os 
pagamentos aos médicos são provenientes de 
verbas federais.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 548.869-RS, 
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 
12/05/2020 (Info 672).

 �Na falsidade ideológica, o termo 
inicial da contagem do prazo da 
prescrição da pretensão punitiva é o 
momento da consumação do delito (e 
não o momento da eventual reitera-
ção de seus efeitos)

A falsidade ideológica é crime formal e instantâ-
neo, cujos efeitos podem se protrair no tempo.

A despeito dos efeitos que possam, ou não, 
gerar, a falsidade ideológica se consuma no 
momento em que é praticada a conduta.

Diante desse contexto, o termo inicial da conta-
gem do prazo da prescrição da pretensão puni-
tiva é o momento da consumação do delito (e 
não o da eventual reiteração de seus efeitos).

Caso concreto: em 2010, foi incluído um sócio 
“laranja” no contrato social da empresa. Ele 
não iria ser sócio realmente, sendo isso uma 
falsidade ideológica. Logo, considera-se que 
aí foi praticado o crime.  Não se pode afir-
mar que esse crime (essa conduta) teria sido 
reiterado quando, por ocasião da alteração 
contratual ocorrida em 2019, deixou-se de 
regularizar o nome do sócio verdadeiramente 
titular da empresa, mantendo-se o nome do 
“laranja”. Isso porque não há como se enten-
der que constitui novo crime a omissão em 
corrigir informação falsa por ele inserida em 
documento público, quando teve oportunida-
de para tanto. Logo, o termo inicial da conta-
gem da prescrição foi 2010.

STJ. 3ª Seção. RvCr 5.233-DF, Rel. Min. Reynal-
do Soares da Fonseca, julgado em 13/05/2020 
(Info 672).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O autor da conduta do art. 28 da LD deve ser encaminhado diretamente ao juiz, 
que irá lavrar o termo circunstanciado e fará a requisição dos exames e perí-
cias; somente se não houver juiz é que tais providências serão tomadas pela 
autoridade policial; essa previsão é constitucional

O STF, interpretando os §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei nº 11.343/2006, afirmou que o autor do crime 
previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 deve ser encaminhado imediatamente ao juiz e o próprio 
magistrado irá lavrar o termo circunstanciado e requisitar os exames e perícias necessários.

Se não houver disponibilidade do juízo competente, deve o autor ser encaminhado à autoridade 
policial, que então adotará essas providências (termo circunstanciado e requisição).

Não há qualquer inconstitucionalidade nessa previsão. Isso porque a lavratura de termo circunstan-
ciado e a requisição de exames e perícias não são atividades de investigação.

Considerando-se que o termo circunstanciado não é procedimento investigativo, mas sim uma 
mera peça informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do flagrante 
e do autor do fato, deve-se reconhecer que a possibilidade de sua lavratura pela autoridade judicial 
(magistrado) não ofende os §§ 1º e 4º do art. 144 da Constituição, nem interfere na imparcialidade 
do julgador.

As normas dos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei nº 11.343/2006 foram editadas em benefício do usuário 
de drogas, visando afastá-lo do ambiente policial, quando possível, e evitar que seja indevidamente 
detido pela autoridade policial.

STF. Plenário. ADI 3807, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 29/06/2020 (Info 986 – clipping).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �O habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de 
natureza criminal diversas da prisão

O habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal di-
versas da prisão. Isso porque, se descumprida a “medida alternativa”, é possível o estabelecimento 
da custódia, alcançando-se o direito de ir e vir.

STF. 1ª Turma. HC 170735/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julga-
do em 30/6/2020 (Info 984).

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

 �Não há, no momento, decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU impedi-
mento o prosseguimento das ações penais que tramitam no Brasil contra o ex-
-Presidente Lula

A defesa do ex-Presidente Lula formulou reclamação ao Comitê de Direitos Humanos da Organiza-
ção das Nações Unidas alegando que o processo penal que tramita contra ele no Brasil teria violado 
disposições do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

Ainda não há decisão final de mérito do Comitê.

A defesa impetrou habeas corpus no STF pedindo que a ação penal proposta contra ele fique sobres-
tada até que haja um pronunciamento final do Comitê da ONU.

A 2ª Turma do STF, contudo, indeferiu o pedido de suspensão do julgamento da ação penal até pro-
nunciamento final do Comitê de Direitos Humanos da ONU.

Segundo explicou o STF, a decisão do Comitê negou a concessão de “medidas provisionais” em favor 
de Lula. Isso significa que o referido órgão não determinou a suspensão de ações penais instaura-
das em desfavor do paciente. 

O comitê, em princípio, não reconheceu a prática de ato imputável ao Estado brasileiro que pudesse 
vulnerar a ordem internacional.

O Ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a deliberação final de mérito do Comitê da ONU, a 
depender do resultado proclamado, poderá impedir, frustrar ou anular o os processos criminais 
que tramitam contra Lula. No entanto, por ora, não há uma decisão impedindo o prosseguimento 
das ações penais.

STF. 2ª Turma. HC 163943 AgR/PR, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewando-
wski, julgado em 4/8/2020 (Info 985).

 �Não cabe HC contra decisão monocrática de Ministro do STF

Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro 
órgão fracionário da Corte.

Ex: não cabe habeas corpus contra decisão de Ministro do STF que decreta a prisão preventiva de 
investigado ou réu.

Aplica-se, aqui, por analogia, o entendimento exposto no enunciado 606 da Súmula do STF.

Súmula 606-STF: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma, ou 
do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.

STF. Plenário. HC 162285 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19/12/2019 (Info 964)

STF. Plenário. HC 170263, Rel. Edson Fachin, julgado em 22/06/2020 (Info 985 – clipping)

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

 � STF determinou o desentranhamento do termo de colaboração premiada de An-
tônio Palocci do processo penal que tramita contra Lula, cuja juntada aos autos 
teria sido promovida indevidamente, de ofício, pelo ex-Juiz Sérgio Moro

A defesa do ex-Presidente Lula impetrou habeas corpus no STF pedindo o desentranhamento do 
“Termo de Colaboração de Antônio Palocci Filho”, cuja juntada aos autos foi promovida de ofício, 
pelo então Juiz Federal Sérgio Moro.

O STF entendeu que essa juntada foi ilícita e determinou o seu desentranhamento.

Os Ministros apontaram três circunstâncias envolvendo essa conduta que revelariam a parcialidade 
do magistrado na condução do processo:

Em primeiro lugar, o termo de colaboração foi juntado quando a fase de instrução processual havia sido 
encerrada, de forma que as declarações sequer estariam aptas a fundamentar a prolação da sentença.

Em segundo, aconteceu cerca de três meses após a decisão judicial que o homologara. Para os Mi-
nistros, essa demora parece ter sido cuidadosFamente planejada para gerar verdadeiro fato político 
na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais. Ato contínuo à juntada, foi 
determinado o imediato levantamento do sigilo, com clara finalidade de que fosse dada publicida-
de às imputações dirigidas ao réu, sem que as circunstâncias narradas no ajuste fossem relevantes 
para a ação penal em andamento. 

Em terceiro, o fato de a juntada e o levantamento do sigilo terem ocorrido por iniciativa do próprio 
juiz, isto é, sem qualquer provocação do órgão acusatório.

A determinação da juntada desse termo de delação, nesses moldes, consubstancia inequívoca que-
bra da imparcialidade.

STF. 2ª Turma. HC 163943 AgR/PR, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewando-
wski, julgado em 4/8/2020 (Info 985).

 � Cabimento de habeas corpus para tratar de questões processuais quando a li-
berdade do paciente estiver ameaçada, ainda que indiretamente

Quando a liberdade de alguém estiver direta ou indiretamente ameaçada, cabe habeas corpus ainda 
que para solucionar questões de natureza processual.

STF. 2ª Turma. HC 163943 AgR/PR, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewando-
wski, julgado em 4/8/2020 (Info 985).
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 �Não é necessária a realização de PAD para aplicação de falta grave, desde que 
haja audiência de justificação realizada com a participação da defesa e do MP

A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na pre-
sença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Adminis-
trativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no 
PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

STF. Plenário. RE 972598, Rel. Roberto Barroso, julgado em 04/05/2020 (Repercussão Geral – Tema 
941) (Info 985 – clipping).

 �O ato de delegação da condução e direção de produção de prova oral à autorida-
de estrangeira, a fim de que esta proceda diretamente à inquirição da testemu-
nha ou do investigado, não encontra qualquer tipo de respaldo constitucional, 
legal ou jurisprudencial

Caso concreto: o Tribunal de Paris solicitou cooperação jurídica em matéria penal, na modalidade 
auxílio direto, a fim de que fossem realizadas diversas diligências no Brasil, dentre as quais a oitiva 
de investigado e busca e apreensão no seu endereço, para subsidiar apuração criminal que ocor-
re na Justiça da França. O pedido da autoridade francesa foi embasado em Acordo de Cooperação 
Judiciária em Matéria Penal, na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e na Convenção 
das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional. O pleito foi encaminhado 
ao Ministério da Justiça do Brasil, que o remeteu ao Procurador-Geral da República o qual, por sua 
vez, designou Procurador da República atuante no Rio de Janeiro para a execução das diligências. O 
Membro do Ministério Público Federal requereu o deferimento das medidas assecuratórias ao Juízo 
da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, no que foi atendido.

O investigado impetrou habeas corpus sustentando a nulidade de sua oitiva porque todas as per-
guntas foram formuladas direta e exclusivamente pela Autoridade Judiciária francesa que acompa-
nhava o Membro do Ministério Público Federal nomeado para realizar as diligências.

O STJ concordou com o pedido da defesa.

O ato de delegação da condução e direção de produção de prova oral à autoridade estrangeira, a 
fim de que esta proceda diretamente à inquirição da testemunha ou do investigado, não encontra 
qualquer tipo de respaldo constitucional, legal ou jurisprudencial. Trata-se de ato eivado de nulida-
de absoluta, por ofensa à soberania nacional, o qual não pode produzir efeitos dentro de investiga-
ções penais que estejam dentro das atribuições das autoridades brasileiras.

STJ. 6ª Turma. RHC 102.322-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 12/05/2020 (Info 672).
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 �A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “b”, da CF/88 não se aplica 
para operação interna de aquisição interna lubrificante

Não incide a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “b”, da CF/88 se houve apenas a aqui-
sição interna de óleo, não tendo havido, portanto, operação interestadual de venda de lubrificantes.

Não incidirá ICMS “sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica” (art. 155, § 2º, X, “b”, da CF/88).

STF. 1ª Turma. RE 642564 AgR/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/6/2020 (Info 984).

 � É possível a cobrança de ISS sobre serviços de distribuição e venda de bilhetes e 
demais produtos de loteria e similares, sendo a base de cálculo o valor da remu-
neração da prestação do serviço

É constitucional a incidência de ISS sobre serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais pro-
dutos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios (item 19 da Lista 
de Serviços Anexa à Lei Complementar 116/2003). Nesta situação, a base de cálculo do ISS é o valor 
a ser remunerado pela prestação do serviço, independentemente da cobrança de ingresso, não 
podendo corresponder ao valor total da aposta.

STF. Plenário. RE 634764, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 08/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 
700) (Info 984).

 � Incide a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da Constituição Fede-
ral), no caso de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direi-
to público figure como devedora

Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídi-
ca de direito público.

STF. Plenário. RE 727851, Rel. Marco Aurélio, julgado em 22/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 
685) (Info 985).
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 �Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para outra locali-
dade, permanecendo o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá inci-
dência do IPI

O art. 46, II, do CTN prevê o seguinte:

Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador:

II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51;

A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o aspecto temporal da 
hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a mudança de titularidade do produto industrializado.

Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para outra localidade, permanecendo 
o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá incidência do IPI.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.402.138-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/05/2020 (Info 672).

 �Aproveitamento de créditos de PIS e Cofins e sistema monofásico

O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e Cofins, ainda que as 
vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas con-
tribuições no sistema monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.861.190-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26/05/2020 (Info 672).

DIREITO DO TRABALHO

 � Justiça do Trabalho não tem competência para julgar as causas instauradas 
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-es-
tatutária

A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os 
vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão de que a competência da Justiça do Trabalho não 
alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 

Vale ressaltar também que o processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, 
que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, 
constitucionalmente hígido (não houve qualquer inconstitucionalidade formal).

STF. Plenário. ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/04/2020 (Info 984 – clipping).
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