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Lei 13.984/2020: Acrescenta duas  
novas medidas protetivas de urgência 
a serem cumpridas pelo agressor 
(frequentar centro de educação e de reabilitação  
e ter acompanhamento psicossocial)

“Lei Maria da Penha”

A Lei nº 11.340/2006 (Lei de Violência Doméstica) é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em uma home-
nagem à Sra. Maria da Penha Maia Fernandes que, durante anos, foi vítima de violência doméstica e lutou 
bastante para a aprovação deste diploma.

A Lei nº 11.340/2006 prevê regras processuais instituídas para proteger a mulher vítima de violência do-
méstica.

Desse modo, se uma mulher for vítima de violência doméstica e familiar, a apuração deste delito (crime 
ou contravenção penal) deverá obedecer ao rito da Lei Maria da Penha e, de forma subsidiária, ao CPP e 
às demais leis processuais penais, naquilo que não for incompatível (art. 13).

Medidas protetivas de urgência

Medidas protetivas de urgência são providências previstas nos arts. 22 a 24 da Lei nº 11.340/2006 e apli-
cadas para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica.

Natureza jurídica

As medidas protetivas possuem a natureza jurídica de medidas cautelares.
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Pressupostos

Para a concessão das medidas protetivas de ur-
gência, é necessária a comprovação do:

a) fumus commissi delicti: é a demonstração da 
existência de indícios de que houve violência 
doméstica contra a mulher.

b) periculum libertatis: é a existência de um risco à 
vítima ou a terceiros caso a medida protetiva não 
seja imediatamente concedida.

O que fez a Lei nº 13.984/2020?

Acrescentou duas novas medidas protetivas de 
urgência, inserindo dois novos incisos no art. 22 
da Lei Maria da Penha. Veja:

Art. 22.  Constatada a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou sepa-
radamente, as seguintes medidas protetivas 
de urgência, entre outras:

(...)

VI - comparecimento do agressor a programas 
de recuperação e reeducação; e

VII - acompanhamento psicossocial do agres-
sor, por meio de atendimento individual e/ou 
em grupo de apoio.

Assim, a Lei prevê que o juiz, como uma forma de 
proteger a mulher, pode obrigar que o agressor:

• frequente centro de programas de recuperação 
(reabilitação) e reeducação; e/ou

• que se submeta a acompanhamento psicossocial.

O acréscimo dessa previsão é válido porque gera se-
gurança jurídica; no entanto, a indagação que faço 
é a seguinte: mesmo antes da Lei nº 13.984/2020, 
essas medidas já poderiam ser determinadas?

Prevalece que sim. Isso porque o rol das medidas 
protetivas previsto na Lei Marida da Penha é me-
ramente exemplificativo, podendo ser concedidas 
outras providências que não estejam ali elencadas.

Trata-se daquilo que a doutrina denominou de 
princípio da atipicidade das medidas protetivas 
de urgência (LIMA, Renato Brasileiro de. Legisla-
ção criminal especial comentada. 4ª ed., Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 931). 

Quem pode determinar essas duas medidas protetivas 
acima explicadas (novos incisos VI e VII do art. 22)?

Somente a autoridade judicial.

Momento

As medidas cautelares poderão ser requeridas 
e deferidas durante a investigação preliminar e 
também após a instauração do processo penal.

Quais as consequências caso o indivíduo descumpra 
a decisão judicial que impôs a medida protetiva de 
urgência?

• é possível a execução da multa imposta;

• é possível a decretação de sua prisão preventi-
va (art. 313, III, do CPP);

• o agente responderá pelo crime do art. 24-A da 
Lei nº 11.340/2006:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que de-
fere medidas protetivas de urgência previstas 
nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
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Novidades legislativas
MP 927/2020: dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para 
preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emer-
gência de saúde pública decorrentes do coronavírus (covid-19).

MP 931/2020: alterou a Lei das S.A., o Código Civil e a Leis das cooperativas para flexibilizar os prazos de 
realização das assembleias gerais diante da pandemia do covid-19.

MP 933/2020: suspende, por 60 dias, o reajuste dos preços dos medicamentos.

MP 936/2020: institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para enfrenta-
mento do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus (covid-19).

Lei 13.982/2020: 

• promoveu alterações no benefício assistencial previsto na Lei nº 8.742/93 (LOAS);

• criou um auxílio emergencial para trabalhadores autônomos.

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

 �Viola a cláusula de reserva de plenário e a SV 10 a decisão de órgão fracionário 
do Tribunal que permite que empresa comercialize produtos em desacordo com 
as regras previstas em Decreto federal, sob o argumento de que este ato norma-
tivo violaria o princípio da livre concorrência

O afastamento de norma legal por órgão fracionário, de modo a revelar o esvaziamento da eficácia 
do preceito, implica contrariedade à cláusula de reserva de plenário e ao Enunciado 10 da Súmula 
Vinculante.

Caso concreto: a 4ª Turma do TRF da 1ª Região, ou seja, um órgão fracionário do TRF1, ao julgar 
apelação, permitiu que uma empresa comercializasse determinada espécie de cigarro mesmo isso 
sendo contrário às regras do Decreto nº 7.212/2010. Embora não tenha declarado expressamente 
a inconstitucionalidade do Decreto, a 4ª Turma afirmou que ele seria contrário ao princípio da livre 
concorrência, que é previsto no art. 170, IV, da CF/88. Ao desobrigar a empresa de cumprir as regras 
do decreto afirmando que ele violaria o princípio da livre iniciativa, o que a 4ª Turma fez foi julgar o 
decreto inconstitucional. Ocorre que isso deveria ter sido feito respeitando-se a cláusula de reserva 
de plenário, conforme explicitado na SV 10:

Súmula vinculante 10-STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão 
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.

STF. 1ª Turma. RE 635088 AgR-segundo/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 4/2/2020 (Info 965).

 �O Procurador da Câmara Municipal dispõe de legitimidade para interpor recur-
so extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça proferido em represen-
tação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou 
municipal

Os Procuradores (do Estado, do Município, da ALE, da Câmara etc.) possuem legitimidade para a 
interposição de recursos em ação direta de inconstitucionalidade.

STF. 2ª Turma. RE 1126828 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, jul-
gado em 4/2/2020 (Info 965).

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

 � É inviável o acolhimento do requerimento formulado pela DPU para assistir 
parte em processo que tramita no STJ nas hipóteses em que a Defensoria  
Pública Estadual atuante possui representação em Brasília ou aderiu ao  
portal de intimações eletrônicas

O STJ indeferiu pedido da DPU para, em substituição à Defensoria Pública de Alagoas, atuar em 
recurso especial sob o argumento de que a Defensoria Estadual não possui representação em 
Brasília. Isso porque, embora a DPE/AL não possua espaço físico em Brasília, ela aderiu ao Portal 
de Intimações Eletrônicas do STJ e, portanto, pode atuar normalmente no processo a partir de sua 
sede local.

A DPU só pode atuar nos processos das Defensorias Públicas estaduais se a respectiva Defensoria 
Pública estadual:

• • não tiver representação em Brasília; e

• • não tiver aderido ao Portal de Intimações Eletrônicas do STJ.

STJ. 5ª Turma. PET no AREsp 1.513.956-AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
17/12/2019 (Info 664).

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITO ADMINISTRATIVO

 �Não é legítima a cláusula de edital 
de concurso público que restrinja a 
participação de candidato pelo sim-
ples fato de responder a inquérito 
ou a ação penal, salvo se essa restri-
ção for instituída por lei e se mos-
trar constitucionalmente adequada

Sem previsão constitucionalmente adequada 
e instituída por lei, não é legítima a cláusula 
de edital de concurso público que restrinja a 
participação de candidato pelo simples fato 
de responder a inquérito ou a ação penal.

STF. Plenário. RE 560900/DF, Rel. Min. Rober-
to Barroso, julgado em 5 e 6/2/2020 (reper-
cussão geral – Tema 22) (Info 965).

 � É inconstitucional lei estadual que 
obrigue a participação de repre-
sentante da seccional da OAB em 
órgão colegiado da Administração 
Pública estadual

É possível que o chefe do Poder Executivo 
estadual convide, em consenso com a OAB, 
um representante da Ordem para integrar 
órgão da Administração. Isso é válido. No 
entanto, a lei não pode impor a presença de 
representante da OAB (“autarquia federal”) 
em órgão da Administração Pública local.

STF. Plenário. ADI 4579/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 13/2/2020 (Info 966).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Pretensão dos acionistas de serem indenizados pela União e pela Petrobras  
pelos prejuízos causados em decorrência da desvalorização dos ativos da  
Companhia, por conta da Lava Jato, deverá ser ajuizada na Justiça Federal  
de 1ª instância (e não por arbitragem) 

A União, na condição de acionista controladora da Petrobras, não pode ser submetida à cláusula 
compromissória arbitral prevista no Estatuto Social da Companhia, seja em razão da ausência de lei 
autorizativa, seja em razão do próprio conteúdo da norma estatutária.

Caso concreto: um grupo de acionistas da Petrobras formulou requerimento para instauração de 
procedimento arbitral perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM-BOVESPA) contra a União 
e a Petrobras, no qual pedem o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da desvalorização dos 
ativos da Petrobras, em razão dos desgastes oriundos da Operação Lava Jato. O procedimento foi 
instaurado com base no art. 58 do Estatuto Social da Petrobras, onde consta uma cláusula compro-
missória dizendo que as disputas que envolvam a Companhia, seus acionistas, administradores e 
conselheiros fiscais deverão ser resolvidas por meio de arbitragem. A União afirmou que não estava 
obrigada a participar dessa arbitragem, argumento que foi acolhido pelo STJ.

STJ. 2ª Seção. CC 151.130-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 
em 27/11/2019 (Info 664).

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

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

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

 � Cabe à Justiça Comum (estadual ou federal) julgar ações contra concurso públi-
co realizado por órgãos e entidades da Administração Pública para contratação 
de empregados celetistas

Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de se-
leção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, 
direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.

STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020 (repercussão geral – 
Tema 992) (Info 968).

DIREITO ADMINISTRATIVO



JULGADOS 
EM DESTAQUE

7

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

 �As normas previstas na Lei da Relicitação (Lei 13.448/2017) para a prorrogação 
antecipada dos contratos de concessão são compatíveis com os princípios cons-
titucionais da eficiência, da razoabilidade, da impessoalidade, da moralidade e 
da competitividade

As normas previstas na Lei da Relicitação para a prorrogação antecipada dos contratos de conces-
são não violam os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade, da impessoalidade, da 
moralidade e da competitividade. 

As regras complementam os requisitos da legislação geral (Lei nº 8.987/95) sobre o regime de con-
cessão de serviços públicos, que exige a regularidade, a continuidade, a eficiência, a segurança e a 
fixação de tarifas em valores razoáveis (modicidade).

A prorrogação é analisada caso a caso e está sujeita à fiscalização da agência reguladora. 

Vale ressaltar, ainda, que o contrato deve ser submetido à consulta pública, havendo ainda a neces-
sidade de encaminhar ao TCU o termo aditivo para análise final.

STF. Plenário. ADI 5991 MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/2/2020 (Info 967).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO ELEITORAL

 � São constitucionais as modificações realizadas pela Lei nº 13.107/2015 nos arts. 
7º e 29 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos)

São constitucionais as modificações realizadas pela Lei nº 13.107/2015 nos arts. 7º e 29 da Lei nº 
9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos).

A Constituição Federal garante a liberdade para a criação, fusão, incorporação e extinção de par-
tidos políticos, a eles assegurando a autonomia (art. 17). Ocorre que não há liberdade absoluta. 
Também não se tem autonomia sem limitação. Logo, é possível que sejam estabelecidos requisitos 
e condições para a criação, fusão e incorporação de partidos políticos.

As normas legais impugnadas não afetam, reduzem ou condicionam a autonomia partidária, por-
que o espaço de atuação livre dos partidos políticos deve estar de acordo com as a normas jurídicas 
que estabelecem condições pelas quais se pode dar a criação, ou recriação por fusão ou incorpora-
ção de partido sem intervir no seu funcionamento interno.

STF. Plenário. ADI 5311/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 4/3/2020 (Info 968).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional o art. 4º da Lei nº 13.165/2015, que deu nova redação ao art. 108 
do Código Eleitoral, para dizer que só será eleito o candidato que obtiver votos 
em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral.

Essa alteração não viola o princípio democrático ou o sistema proporcional, consistindo, antes, em 
valorização da representatividade e do voto nominal, em consonância com o sistema de listas aber-
tas e com o comportamento cultural do eleitor brasileiro.

A pessoa que está sendo eleita pelo partido tem que ter o mínimo de representatividade popular e, 
por isso, se estabeleceu esses 10%.

O objetivo do legislador foi o de acabar com a figura do “puxador de votos”, excluindo da participa-
ção, no parlamento, candidatos que pessoalmente tenham obtido votação inexpressiva e, por isso, 
tenham representatividade popular ínfima.

STF. Plenário. ADI 5920/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/3/2020 (Info 968).

 � É inconstitucional a expressão “número de lugares definido para o partido pelo 
cálculo do quociente partidário do art. 107”, prevista no inciso I do art. 109 do 
Código Eleitoral, com redação dada pela Lei nº 13.165/2015.

Com a declaração de inconstitucionalidade dessa expressão, deve-se adotar o critério de cálculo 
anterior, ou seja, o que vigorava antes da Lei nº 13.165/2015.

STF. Plenário. ADI 5420/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/3/2020 (Info 968).

 � É constitucional o art. 3º da Lei nº 13.488/2017 que deu nova redação do art. 109, 
§ 2º, do Código Eleitoral e estabeleceu que todos os partidos e coligações que 
participaram do pleito podem concorrer às denominadas “sobras eleitorais”.

• Antes da Lei nº 13.488/2017: somente poderia concorrer à distribuição das sobras eleitorais os 
partidos ou as coligações que tivessem obtido quociente eleitoral. 

• Depois da Lei nº 13.488/2017: podem concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coli-
gações que participaram do pleito.

Trata-se de uma opção legislativa legítima, que não viola diretamente qualquer dispositivo da Cons-
tituição Federal.

STF. Plenário. ADI 5947/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 4/3/2020 (Info 968).

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

 � Constitucionalidade do § 3º do art. 
224 do Código Eleitoral

A Lei nº 13.165/2015 (minirreforma eleitoral 
de 2015) inseriu o § 3º ao art. 224 do Código 
Eleitoral.

O § 3º prevê que “a decisão da Justiça Eleitoral 
que importe o indeferimento do registro, a cas-
sação do diploma ou a perda do mandato de 
candidato eleito em pleito majoritário acarreta, 
após o trânsito em julgado, a realização de no-
vas eleições, independentemente do número 
de votos anulados.”

O STF declarou a inconstitucionalidade da 
expressão “após o trânsito em julgado” e de-
cidiu que basta a exigência de decisão final da 
Justiça Eleitoral. Assim, concluído o processo 
na Justiça Eleitoral (ex: está pendente apenas 
recurso extraordinário), a nova eleição já pode 
ser realizada mesmo sem trânsito em julgado.

STF. Plenário. ADI 5525/DF, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 7 e 8/3/2018 (Info 893).

Tirando esse trecho, o restante do § 3º do art. 
224 do CE é constitucional. Veja a tese fixada 
pelo STF:

É constitucional, à luz dos arts. 1º, I e parágrafo 
único, 5º, LIV, e 14, caput e § 9º, da Constitui-
ção da República, o § 3º do art. 224 do Códi-
go Eleitoral, com a redação dada pela Lei nº 
13.165/2015, no que determina a realização 
automática de novas eleições, independente-
mente do número de votos anulados, sempre 
que o candidato eleito, em pleito majoritário, 
for desclassificado, por indeferimento do 
registro de sua candidatura, ou em virtude de 
cassação do diploma ou mandato.

STF. Plenário. RE 1096029/MG, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 4/3/2020 (repercussão geral 
– Tema 986) (Info 968).

 �Não é possível fazer uma interpreta-
ção extensiva do art. 1º, I, “g”, da LC 
64/90 para dizer que a simples viola-
ção da Lei de Licitações configura ato 
doloso de improbidade administrati-
va e que, portanto, caracteriza essa 
hipótese de inelegibilidade

O art. 1º, I, “g”, da LC 64/90 prevê que são ine-
legíveis para qualquer cargo os que tiverem 
suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas 
“por irregularidade insanável que configure 
ato doloso de improbidade administrativa”.

Assim, a rejeição de contas só gera a inelegi-
bilidade se a irregularidade insanável que for 
detectada configurar ato doloso de improbi-
dade administrativa.

Não é possível fazer uma interpretação exten-
siva desse dispositivo para dizer que a simples 
violação da Lei de Licitações configura ato 
doloso de improbidade administrativa e que, 
portanto, caracteriza essa hipótese de inelegi-
bilidade.

É necessário fazer uma distinção entre “ato 
meramente ilegal” e “ato ímprobo”, exigindo 
para este último uma qualificação especial: 
lesar o erário ou, ainda, promover enriqueci-
mento ilícito ou favorecimento contra legem 
de terceiro.

STF. 2ª Turma. ARE 1197808 AgR-segundo e 
terceiro/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 3/3/2020 (Info 968).

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

 � Proprietário que aceita que seu bem 
de família sirva como garantia de 
um contrato de alienação fiduciária 
em garantia não pode, posterior-
mente, alegar que esse ato de dispo-
sição foi ilegal

A proteção legal conferida ao bem de família 
pela Lei nº 8.009/90 não pode ser afastada 
por renúncia do devedor ao privilégio, pois é 
princípio de ordem pública, prevalente sobre 
a vontade manifestada.

A despeito disso, o bem de família legal não 
gera inalienabilidade. Logo, é possível que o 
proprietário pratique atos de disposição dele, 
podendo, por exemplo, oferecê-lo como obje-
to de alienação fiduciária em garantia.

A utilização abusiva do direito à proteção do 
bem de família viola o princípio da boa-fé 
objetiva e, portanto, não deve ser tolerada. 
Assim, deve ser afastado o benefício conferi-
do ao titular do bem de família que exerce o 
direito em desconformidade com o ordena-
mento jurídico.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.595.832-SC, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 29/10/2019 
(Info 664).

 � É necessária a outorga conjugal para fi
ança em favor de sociedade cooperativa

É necessária a outorga conjugal para fiança 
em favor de sociedade cooperativa. 

STJ. 4ª Turma. REsp 1.351.058-SP, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 26/11/2019 
(Info 664).

 �Mesmo que existam mais de um loca-
dor, qualquer deles poderá ajuizar a 
ação de despejo, não sendo necessá-
rio que todos figurem no polo ativo

A ação de despejo não exige a formação de 
litisconsórcio ativo necessário.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.476-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 04/02/2020 (Info 664).

 �A concessão de guarda do menor não 
implica automática destituição do 
poder-dever familiar dos pais para 
representá-lo em juízo

A representação legal do filho menor é uma 
das vertentes do poder familiar e deverá ser 
exercida, em regra, pelos pais, conforme pre-
vê o art. 1.634, VII, do Código Civil.

Assim, somente em algumas hipóteses é que 
o menor poderá deixar de ser representado 
pelos seus pais.

O fato de ter sido concedida a guarda do me-
nor para uma outra pessoa que não compõe 
o núcleo familiar não significa que tenha havi-
do a destituição automática do poder familiar.

Logo, mesmo em tais casos, a competência 
para representar este menor em juízo é do 
pai ou da mãe (e não da guardiã).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.761.274-DF, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 04/02/2020 (Info 664).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Pretensão dos acionistas de serem 
indenizados pela União e pela Petro-
bras pelos prejuízos causados em 
decorrência da desvalorização dos 
ativos da Companhia, por conta da 
Lava Jato, deverá ser ajuizada na 
Justiça Federal de 1ª instância (e não 
por arbitragem)

A União, na condição de acionista controla-
dora da Petrobras, não pode ser submetida à 
cláusula compromissória arbitral prevista no 
Estatuto Social da Companhia, seja em razão 
da ausência de lei autorizativa, seja em razão 
do próprio conteúdo da norma estatutária.

Caso concreto: um grupo de acionistas da Pe-
trobras formulou requerimento para instaura-
ção de procedimento arbitral perante a Câma-
ra de Arbitragem do Mercado (CAM-BOVESPA) 
contra a União e a Petrobras, no qual pedem 
o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes 
da desvalorização dos ativos da Petrobras, em 
razão dos desgastes oriundos da Operação 
Lava Jato. O procedimento foi instaurado com 
base no art. 58 do Estatuto Social da Petro-
bras, onde consta uma cláusula compromis-
sória dizendo que as disputas que envolvam a 
Companhia, seus acionistas, administradores 
e conselheiros fiscais deverão ser resolvidas 
por meio de arbitragem. A União afirmou que 
não estava obrigada a participar dessa arbi-
tragem, argumento que foi acolhido pelo STJ.

STJ. 2ª Seção. CC 151.130-SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, 
julgado em 27/11/2019 (Info 664).

 � É nula a cláusula de convenção do con-
domínio outorgada pela própria cons-
trutora que prevê a redução da taxa 
condominial das suas unidades imobi-
liárias ainda não comercializadas

Caso concreto: a convenção de condomínio 
previu que a construtora – proprietária das 
unidades imobiliárias ainda não comerciali-
zadas – precisaria pagar apenas 30% do valor 
da taxa condominial por unidade. Assim, 
enquanto os demais condôminos pagariam 
100% da quota condominial, a construtora 
teria que pagar apenas 30% por unidade.

O STJ considerou que essa cláusula é nula. 

A convenção outorgada pela construtora/in-
corporadora não pode estabelecer benefício 
de caráter subjetivo a seu favor com a finali-
dade de reduzir ou isentar do pagamento da 
taxa condominial.

A taxa condominial é fixada de acordo com a 
previsão orçamentária de receitas e de des-
pesas, bem como para constituir o fundo de 
reserva com a finalidade de cobrir eventuais 
gastos de emergência.

A redução ou isenção da quota condominial 
a favor de um ou vários condôminos implica 
oneração aos demais, com evidente violação 
da regra da proporcionalidade prevista no 
inciso I do art. 1.334 do CC/2002.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.816.039-MG, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
04/02/2020 (Info 664).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O fato de o representante legal do me-
nor, autor de execução de alimentos, 
possuir atividade remunerada não 
pode, por si só, servir de empecilho à 
concessão da gratuidade de justiça

Em ação judicial que versa sobre alimentos ajui-
zada por menor, não é admissível que a conces-
são da gratuidade de justiça esteja condicionada 
a demonstração de insuficiência de recursos de 
seu representante legal.

Caso concreto: uma criança, representada por sua 
mãe, ingressou com execução de alimentos contra 
o pai; o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de 
justiça porque a mãe do autor (representante do 
menor) não provou a sua insuficiência de recursos.

O direito ao benefício da gratuidade de justiça 
possui natureza individual e personalíssima.

Assim, os requisitos para a concessão ou não do 
direito à gratuidade deverão ser preenchidos, 
em regra, pela própria parte, e não pelo seu 
representante legal.

É evidente que, em se tratando de menores repre-
sentados pelos seus pais, haverá sempre um forte 
vínculo entre a situação desses dois diferentes 
sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em 
razão da incapacidade civil e econômica do próprio 
menor. Isso não significa, contudo, que se deva 
automaticamente examinar o direito à gratuidade 
a que poderia fazer jus o menor à luz da situação 
financeira de seus pais.

Assim, em se tratando de direito à gratuidade 
de justiça pleiteado por menor de 18 anos, deve 
o juiz, inicialmente, aplicar a regra do §3º do art. 
99, deferindo o benefício em razão da presunção 
de sua insuficiência de recursos. Existe, todavia, a 
possibilidade de a outra parte demonstrar, com 
base no § 2º, a ausência dos pressupostos legais 
que justificam a gratuidade, pleiteando, em razão 
disso, a revogação do benefício concedido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.807.216-SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 04/02/2020 (Info 664).

 � Se o herdeiro renunciou a herança, 
não tem legitimidade para ação que 
busca a nulidade de uma alienação 
realizada pelo de cujus em vida con-
siderando que, mesmo se anulada 
a venda, não terá qualquer direito 
sobre esse bem

Aquele que renuncia a herança não tem legi-
timidade para pleitear eventual nulidade de 
negócio jurídico que envolva um dos bens que 
integram o patrimônio do de cujus.

Exemplo hipotético: João, Pedro, Tiago e 
Regina são irmãos. Em 2010, Regina, que 
tinha sérios problemas de saúde, vendeu um 
apartamento para seu irmão Tiago por preço 
bem abaixo do mercado. Os demais irmãos 
não souberam dessa venda. Em 2011, Regi-
na faleceu. Não tinha cônjuge, descenden-
tes ou ascendentes. Diante disso, os únicos 
herdeiros eram seus irmãos. João optou por 
renunciar a herança em favor do monte. Logo 
depois que fez isso, João tomou conhecimento 
da venda do apartamento ocorrida em 2010. 
Ele ficou revoltado porque considerou que 
sua irmã não estava em sua perfeita condição 
mental, tendo sido, portanto, “enganada” por 
Tiago. João ingressou com ação declaratória 
de nulidade do negócio jurídico. O juiz deverá 
extinguir o processo sem resolução do méri-
to porque João não possui legitimidade ativa 
ad causam considerando que ele renunciou 
expressamente a herança deixada por Regina, 
de sorte que, mesmo se anulada a venda, não 
teria nenhum proveito econômico com isso.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.433.650-GO, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 19/11/2019 
(Info 664).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A sanção do art. 940 do Código Civil pode ser aplicada também para casos  
envolvendo consumidor

Em caso de cobrança judicial indevida, é possível aplicar a sanção prevista no art. 940 do Código 
Civil mesmo sendo uma relação de consumo.

O art. 940 do CC e o art. 42 do CDC incidem em hipóteses diferentes, tutelando, cada um deles, uma 
situação específica envolvendo a cobrança de dívidas pelos credores.

Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, 
parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber.

O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplica-
ção está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.645.589-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 04/02/2020 (Info 664).

DIREITO DO CONSUMIDOR

DIREITO EMPRESARIAL

 �O cômputo do período de dois anos de exercício da atividade econômica, para 
fins de recuperação judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005, aplicá-
vel ao produtor rural, inclui aquele anterior ao registro do empreendedor

O art. 48 da Lei nº 11.101/2005 elenca requisitos que deverão ser cumpridos pelo devedor para que 
ele possa requerer recuperação judicial.

O primeiro requisito é a previsão de que o devedor deverá estar exercendo regularmente suas ativi-
dades há, no mínimo, 2 anos no momento do pedido.

O cômputo do período de dois anos de exercício da atividade econômica, para fins de recuperação 
judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005, aplicável ao produtor rural, inclui aquele ante-
rior ao registro do empreendedor. 

O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao 
exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta, para ele, facultativa.

Assim, para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, tem o efeito constitutivo de equi-
pará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo tal efeito apto a retroagir (ex 
tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. 

Logo, para cumprir os 2 anos exigidos por lei, o produtor rural pode aproveitar o período anterior 
ao registro, pois já naquela época ele estava exercendo regularmente atividade empresarial.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.800.032-MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 
05/11/2019 (Info 664).



JULGADOS 
EM DESTAQUE

14

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

 � Se um processo que estava no Plenário virtual é destacado para julgamento pre-
sencial, o julgamento será reiniciado, de forma que será possível a realização de 
sustentação oral mesmo que o relator já tivesse votado no ambiente virtual

O Min. Alexandre de Moraes era relator de uma ação direta de inconstitucionalidade. Ele incluiu esse 
processo para ser julgado pelo Plenário Virtual.

O relator apresentou seu voto e os Ministros começaram a votar.

Ocorre que o Min. Marco Aurélio formulou pedido de destaque, requerendo que a referida ADI fosse 
julgada presencialmente pelo Plenário físico.

Diante disso, o Min. Alexandre de Moraes retirou o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o 
encaminhou ao Plenário físico para julgamento presencial, tendo havido nova publicação de pauta.

O advogado da parte, quando viu a publicação da pauta, pediu para fazer sustentação oral no Plená-
rio físico.

O Min. Alexandre de Moraes negou o pedido sob o argumento de que já havia apresentado seu voto 
no Plenário Virtual e a sustentação oral ocorre sempre antes de o relator votar. Depois que o relator 
vota, não cabe mais sustentação oral.

A maioria dos Ministros, contudo, concordou com o pedido de sustentação oral da parte.

Quando há o deslocamento do Plenário Virtual para o Plenário físico, o julgamento se reinicia, haven-
do, portanto, direito de ser formulado pedido de sustentação oral.

Além disso, os advogados somente têm acesso ao que foi deliberado na sessão virtual depois de pro-
latados todos os votos. Logo, o advogado da parte não teve acesso ao voto do relator que foi liberado 
no Plenário Virtual.

STF. Plenário. ADI 4735/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/2/2020 (Info 965).

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

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

STF. 1ª Turma. ARE 1066359 AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/11/2019 (Info 961).

STF. 1ª Turma. ARE 1107296 AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/2/2020 (Info 966).

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

 � É inadmissível a reclamação pro-
posta após o trânsito em julgado da 
decisão reclamada

STF determinou a devolução do recurso ex-
traordinário para o tribunal de origem a fim de 
que ficasse aguardando o julgamento do tema 
afetado como recurso extraordinário repetitivo.

Após o julgamento pelo STF, o Presidente 
do Tribunal de origem julgou prejudicado o 
referido recurso extraordinário. Contra esta 
decisão do Presidente do Tribunal de origem, 
a parte prejudicada interpôs recurso inade-
quado, que não foi admitido. Houve trânsito 
em julgado.

Diante disso, a parte prejudicada ingressou 
com reclamação afirmando que a decisão do 
Presidente do Tribunal de origem descumpriu 
a decisão do STF que determinou o retorno 
dos autos ao Tribunal para aguardar o julga-
mento do tema afetado.

Deve ser negado seguimento a esta reclama-
ção. Isso porque é inadmissível a reclamação 
proposta após o trânsito em julgado da deci-
são reclamada (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015).

Súmula 734-STF: Não cabe reclamação quan-
do já houver transitado em julgado o ato judi-
cial que se alega tenha desrespeitado decisão 
do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, o ato do STF que determina a 
devolução do recurso extraordinário para que 
aguarde o julgamento do tema afetado não 
tem cunho decisório.

STF. 1ª Turma. Rcl 24810 AgR/MG, Rel. Min. 
Luiz Fux, julgado em 11/2/2020 (Info 966).

 �O requerimento de inclusão do nome 
do executado em cadastros de ina-
dimplentes, nos termos do que dis-
põe o art. 782, § 3º, do CPC/2015, não 
depende da comprovação de prévia 
recusa administrativa das entidades 
mantenedoras do respectivo cadastro

O § 3º do art. 782 do CPC/2015 prevê que o 
juiz, a requerimento da parte, pode determi-
nar a inclusão do nome do executado nos ca-
dastros de inadimplentes (exs: SPC/SERASA).

Embora o magistrado não esteja obrigado a 
deferir o pedido de inclusão do nome do exe-
cutado no cadastro de inadimplentes, visto 
que a norma do art. 782, § 3º, do CPC/2015 
não trata de uma imposição legal, mas mera 
faculdade atribuída ao juiz da causa, não se 
revela idôneo condicionar a referida medida 
à prévia recusa administrativa das entidades 
mantenedoras do respectivo cadastro.

Assim, o credor pode requerer essa providên-
cia diretamente ao juízo, não sendo necessá-
rio comprovar que este pedido foi feito antes, 
extrajudicialmente, para as entidades mante-
nedoras do cadastro e que elas recusaram.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.835.778-PR, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/02/2020 
(Info 664).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Tratando-se de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, não é 
possível exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide 
originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em be-
nefício do casal ou da família

Havendo penhora de bem indivisível (ex: um apartamento), a meação do cônjuge alheio à execução 
deve recair sobre o produto da alienação do bem.

Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a 
dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes.

No entanto, tratando-se de dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários sucum-
benciais em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou, é inegável o direito deste à reserva 
de sua meação.

Os honorários advocatícios consagram direito do advogado contra a parte que deu causa ao proces-
so, não se podendo exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originá-
ria, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família.

Exemplo: João ajuizou ação ordinária contra Pedro, tendo o pedido sido julgado improcedente.  O 
autor foi condenado a pagar R$ 200 mil de honorários advocatícios em favor de Pedro. Marcos (ad-
vogado de Pedro) ingressou com execução contra João cobrando os R$ 200 mil. O juiz determinou 
a penhora de uma sala comercial que está em nome de João. Raquel, esposa de João, apresentou 
embargos de terceiro contra essa penhora. Sua quota-parte deverá ser preservada, não sendo ne-
cessário que ela comprove que essa dívida contraída foi exclusiva do marido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.670.338-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 04/02/2020 (Info 664).

 � Cabe à Justiça Comum (estadual ou federal) julgar ações contra concurso públi-
co realizado por órgãos e entidades da Administração Pública para contratação 
de empregados celetistas

Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de se-
leção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, 
direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.

STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020 (repercussão geral – 
Tema 992) (Info 968).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Acórdão que confirma ou reduz a pena interrompe a prescrição?

Acórdão que confirma ou reduz a pena interrompe a prescrição?

• SIM. É a posição atual da 1ª Turma do STF. 

O acórdão confirmatório da sentença implica a interrupção da prescrição.

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 in-
terruptivas 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 
condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, 
justificativa para tratamentos díspares. 

A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação 
é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se 
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 

STF. 1ª Turma. RE 1237572 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 26/11/2019.

STF. 1ª Turma. RE 1241683 AgR/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 4/2/2020 (Info 965).

• NÃO. É a posição da doutrina, do STJ e da 2ª Turma do STF.

O art. 117, IV do CP estabelece que o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sen-
tença ou acórdão condenatórios recorríveis. Se o acórdão apenas CONFIRMA a condenação ou 
então REDUZ a pena do condenado, ele não terá o condão de interromper a prescrição.

STF. 2ª Turma. RE 1238121 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 06/12/2019.

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.

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

 � Para fins do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, milita em favor do réu a presunção de 
que ele é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades cri-
minosas nem integra organização criminosa; o ônus de provar o contrário é do 
Ministério Público

A previsão da redução de pena contida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tem como funda-
mento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como 
do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua pró-
pria sobrevivência e/ou de sua família. 

Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial a fundamentação corroborada em ele-
mentos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da indivi-
dualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.

Desse modo, a habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprova-
dos, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à 
redução de pena. 

Em outras palavras, militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes 
e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus de pro-
var o contrário é do Ministério Público.

Assim, o STF considerou preenchidas as condições da aplicação da redução de pena, por se estar dian-
te de ré primária, com bons antecedentes e sem indicação de pertencimento a organização criminosa.

STF. 2ª Turma. HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 4/2/2020 (Info 965).

 � É possível aplicar o princípio da insignificância para furto de bem avaliado em R$ 
20,00 mesmo que o agente tenha antecedentes criminais por crimes patrimoniais

É possível a aplicação do princípio da insignificância para o agente que praticou o furto de um car-
rinho de mão avaliado em R$ 20,00 (3% do salário-mínimo), mesmo ele possuindo antecedentes 
criminais por crimes patrimoniais.

STF. 1ª Turma. RHC 174784/MS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 11/2/2020 (Info 966).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veícu-
lo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302 do CTB, prevê, 
como uma das penas aplicadas, a “suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor.”

Se o réu que praticou este crime é motorista profissional, ele pode, mesmo assim, receber essa san-
ção ou isso violaria o direito constitucional ao trabalho? Não viola. O condenado pode sim receber 
essa sanção, ainda que se trate de motorista profissional.

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao 
motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

O direito ao exercício de atividades profissionais (art. 5º, XIII) não é absoluto e a restrição imposta 
pelo legislador se mostra razoável.

STF. Plenário. RE 607107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12/2/2020 (repercussão geral – 
Tema 486) (Info 966).

 � Pratica o crime de peculato-desvio o Governador que determina que os valores 
descontados dos contracheques dos servidores para pagamento de empréstimo 
consignado não sejam repassados ao banco, mas sim utilizados para quitação 
de dívidas do Estado

O administrador que desconta valores da folha de pagamento dos servidores públicos para quita-
ção de empréstimo consignado e não os repassa a instituição financeira pratica peculato-desvio, 
sendo desnecessária a demonstração de obtenção de proveito próprio ou alheio, bastando a mera 
vontade de realizar o núcleo do tipo.

Peculato-desvio é crime formal para cuja consumação não se exige que o agente público ou tercei-
ro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela 
que deveria ter o dinheiro.

Caso concreto: diversos servidores estaduais possuíam empréstimos consignados. Assim, todos os 
meses a Administração Pública estadual fazia o desconto das parcelas do empréstimo da remunera-
ção dos servidores e repassava a quantia ao banco que concedeu o mútuo. Ocorre que o Governa-
dor do Estado determinou ao Secretário de Planejamento que continuasse a descontar mensalmen-
te os valores do empréstimo consignado, no entanto, não mais os repassasse ao banco, utilizando 
essa quantia para pagamento das dívidas do Estado. Esta conduta configurou o crime de peculato-
-desvio (art. 312 do CP), gerando a condenação do Govenador, com a determinação, inclusive, de 
perda do cargo (art. 92, I, do CP).

STJ. Corte Especial. APn 814-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. Acd. Min. João Otávio de 
Noronha, julgado em 06/11/2019 (Info 664).

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

 �A materialidade do delito de incêndio deve ser comprovada, em regra, mediante 
exame de corpo de delito, podendo ser suprida por outros meios caso haja uma 
justificativa para a não realização do laudo pericial

A materialidade do delito de incêndio (art. 250, § 1º, I, do CP), cuja prática deixa vestígios, deve ser 
comprovada, em regra, mediante exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP.

Existe até uma previsão específica para o caso do crime de incêndio:

Art. 173.  No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o 
perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu 
valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Vale ressaltar, no entanto, que a substituição do exame pericial por outros meios de prova é possí-
vel em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem 
a realização do laudo, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

Para que a utilização de outros meios de prova seja válida, é necessário que se demonstre que hou-
ve uma justificativa para a não realização do laudo pericial.

Em um caso concreto, o STF entendeu que essa utilização estava justificada. Isso porque o réu, 
mesmo após ser orientado pelo Corpo de Bombeiros a registrar, imediatamente, ocorrência poli-
cial e solicitar perícia técnica ao Instituto de Criminalística, permaneceu inerte durante sete dias. A 
não elaboração da perícia oficial ocorreu, portanto, em razão do desaparecimento dos vestígios do 
crime, considerada a demora em registrar a ocorrência e a falta de preservação do local. Por essa 
razão a materialidade do delito foi demonstrada pela prova testemunhal, corroborada por cópias da 
apólice do seguro, aviso de sinistro, ocorrência policial, relatório de regulação de sinistros, fotogra-
fias, laudos de averiguação e pelo laudo elaborado pela seguradora. Levando em conta a justificada 
inviabilidade da elaboração do exame de corpo de delito e a demonstração da materialidade do 
crime por outros meios de prova, foi correta a aplicação do art. 167 do CPP no presente caso.

STF. 1ª Turma. HC 136964/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/2/2020 (Info 967).

DIREITO PENAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

21

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

 � É possível que o juiz negue o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pelo 
simples fato de o acusado ser investigado em inquérito policial ou réu em outra 
ação penal que ainda não transitou em julgado?

É possível que o juiz negue o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base no fato de o 
acusado ser investigado em inquérito policial ou ser réu em outra ação penal que ainda não transi-
tou em julgado?

• STJ: SIM.

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convic-
ção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no 
art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 539.666/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 05/03/2020.

• STF: NÃO.

Não se pode negar a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no fato de o réu responder a inquéritos policiais ou 
processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao 
art. 5º, LIV (princípio da presunção de não culpabilidade).

STF. 1ª Turma. HC 173806/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/2/2020 (Info 967).

STF. 2ª Turma. HC 144309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 19/11/2018.

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �O delatado tem o direito de acesso aos termos de colaboração premiada que 
mencionem seu nome, desde que já tenham sido juntados aos autos e não preju-
diquem diligências em andamento

O delatado possui o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incri-
minem, desde que já documentadas e que não se refiram à diligência em andamento que possa ser 
prejudicada.

STF. 2ª Turma. Rcl 30742 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 4/2/2020 (Info 965).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Advogado que teve seus poderes revogados pela cliente, que pediu de volta os 
documentos do caso, não pode depor como testemunha no processo porque a 
conduta da parte demonstra que ela não liberou o causídico do sigilo profissio-
nal que ele deve respeitar 

A vítima contratou um advogado para representar seus interesses no processo criminal. Sucede 
que, logo no início do processo, ela e o advogado se desentenderam e a vítima revogou expres-
samente os poderes que havia conferido ao advogado, proibindo-o de atuar no caso. Além disso, 
requereu que ele devolvesse qualquer documento que estivesse em sua posse e que fosse relacio-
nado com o fato apurado.

Ao saber disso, o réu pediu a oitiva do advogado como testemunha no processo penal.

Esse advogado não poderá ser ouvido como testemunha.

Para que o advogado possa prestar seu testemunho é indispensável que haja o consentimento váli-
do do interessado direto na manutenção do segredo (cliente). Mesmo que a parte interessada faça 
isso, ou seja, mesmo que ela autorize que o profissional revele os fatos resguardados pelo sigilo, 
ainda assim ele é quem irá decidir se irá dar ou não seu testemunho.

No caso concreto, o advogado que foi arrolado como testemunha teve seus poderes como patrono 
da interessada expressamente revogados, vedando-se sua atuação no caso. Além disso, requereu-
-se que devolvesse qualquer documento relacionado ao fato que a ele tivesse sido entregue. Isso 
significa que a cliente não liberou o advogado do dever de manter o segredo profissional sobre as 
informações e documentos de que teve conhecimento em razão da atuação como defensor técnico.

Portanto, o advogado não pode testemunhar sobre fatos de que tomou conhecimento em razão de 
seu ofício, como para o exercício de sua atuação profissional a partir da narração apresentada pelo 
cliente e eventuais documentos por ele entregues.

STF. 2ª Turma. Rcl 37235/RR. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/2/2020 (Info 967).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �A prisão domiciliar do art. 318 do CPP só se aplica para os casos de prisão pre-
ventiva, não podendo ser utilizado quando se tratar de execução definitiva de 
título condenatório (sentença condenatória transitada em julgado)

Não é possível a concessão de prisão domiciliar para condenada gestante ou que seja mãe ou 
responsável por crianças ou pessoas com deficiência se já houver sentença condenatória transitada 
em julgado e ela não preencher os requisitos do art. 117 da LEP.

STF. 1ª Turma. HC 177164/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/2/2020 (Info 967).
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 �A manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e 
atuais que a justifiquem

A reforma legislativa operada pelo chamado “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019) introduziu a 
revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da inclusão do parágrafo único 
ao art. 316 do CPP. 

A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manu-
tenção a cada noventa dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a 
prisão preventiva:

Art. 316 (...) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão re-
visar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, 
de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Assim, a prisão preventiva é decretada sem prazo determinado. Contudo, o CPP agora prevê que o 
juízo que decretou a prisão preventiva deverá, a cada 90 dias, proferir uma nova decisão analisando 
se ainda está presente a necessidade da medida. Isso significa que a manutenção da prisão preven-
tiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem. A existência desse substra-
to empírico mínimo, apto a lastrear a medida extrema, deverá ser regularmente apreciado por meio 
de decisão fundamentada.

A esse respeito, importante mencionar também o § 2º do art. 312 do CPP, inserido pelo Pacote An-
ticrime: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio 
de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da 
medida adotada.”

STF. 2ª Turma. HC 179859 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/3/2020 (Info 968).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �Depois de anos sendo investigado em inquérito que tramitava no STF, o Ministro 
Relator declinou a competência para apurar os crimes porque os fatos ocorre-
ram antes de o investigado ser Deputado Federal; logo, aplica-se o entendimento 
firmado na AP 937 QO

O fato de as investigações estarem perto do fim e de já terem demorado anos não servem como 
argumento jurídico válido para prorrogar a competência do STF.

Apesar da efetiva evolução das investigações, sob a supervisão do STF, não houve oferecimento 
de denúncia contra o agravante nem encerramento da instrução processual penal. Logo, o marco 
temporal relativo à data de apresentação das razões finais não foi alcançado.

Além disso, quanto ao segundo argumento da defesa, o STF esclareceu que é possível a imediata 
remessa dos autos às instâncias competentes, inclusive antes da publicação do acórdão ou do trân-
sito em julgado, quando constatado o risco de prescrição.

STF. 2ª Turma. Pet 7716 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/2/2020 (Info 967).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não há, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’ ou à ‘reaposenta-
ção’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91

Em 2016, o STF decidiu que não há previsão legal do direito à “desaposentação”.

Depois da decisão do STF começaram a ser propostas ações alegando que o Supremo havia decidi-
do apenas sobre a desaposentação, mas não sobre a reaposentação.

• Desaposentação: o segurado, mesmo depois de se aposentar, continua trabalhando e pagando 
contribuições previdenciárias. Depois de algum tempo nessa situação, ele renuncia à aposentado-
ria que recebe e pede para somar o tempo que contribuiu antes e depois da aposentadoria com o 
objetivo de requerer uma nova aposentadoria, desta vez mais vantajosa.

• Reaposentação: o segurado, mesmo depois de se aposentar, continua trabalhando e pagando 
contribuições previdenciárias. Depois de algum tempo nessa situação, ele renuncia à aposentado-
ria que recebe e pede para que seja concedida uma nova aposentadoria utilizando unicamente o 
tempo de contribuição posterior à primeira aposentadoria.

Os Ministros entenderam que o STF já rejeitou a hipótese de reaposentação no primeiro julgamento 
ocorrido em 2016. No entanto, para evitar dúvidas, o STF resolveu alterar a tese anterior para deixar 
isso mais claro:

Tese original: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar bene-
fícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à “desaposenta-
ção”, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.

Tese modificada: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar 
benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desapo-
sentação’ ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/1991.

Por outro lado, o STF deu parcial provimento aos embargos declaratórios para: 

• dizer que são irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por segurados beneficiados 
com desaposentação ou reaposentação, até a proclamação do resultado. 

• garantir o direito daqueles que usufruem de “desaposentação” ou de “reaposentação” em de-
corrência de decisão transitada em julgado, até a proclamação do resultado do julgamento dos 
embargos de declaração (06/02/2020).

STF. Plenário. RE 381367 ED/RS e RE 827833 ED/SC, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Ale-
xandre de Moraes, julgado em 6/2/2020 (repercussão geral) (Info 965).

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

 �A imunidade tributária prevista no 
art. 149, § 2º, I, da CF/88 abrange 
também as receitas decorrentes de 
operações indiretas de exportação, 
ou seja, realizadas com a participa-
ção sociedade exportadora interme-
diária (trading companies ou ECEs)

De acordo com o art. 149, § 2º, I, da CF/88, 
as contribuições sociais e de intervenção no 
domínio econômico não incidirão sobre as 
receitas decorrentes de exportação. Trata-se 
de imunidade tributária criada com o objetivo 
de incentivar as exportações.

Se o fabricante ou produtor brasileiro faz a 
exportação por intermédio de uma empresa 
exportadora intermediária (ex: trading com-
pany), incide igualmente a imunidade tributá-
ria? Incide a imunidade tributária no caso de 
operações indiretas de exportação?

SIM. A norma imunizante contida no inciso 
I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal 
alcança as receitas decorrentes de operações 
indiretas de exportação caracterizadas por 
haver participação negocial de sociedade ex-
portadora intermediária.

STF. Plenário. ADI 4735/DF, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 12/2/2020 (Info 966).

STF. Plenário. RE 759244/SP, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 12/2/2020 (repercussão 
geral – Tema 674).

 � É inconstitucional a lei estadual que 
preveja que o administrador, o ad-
vogado, o economista e outros pro-
fissionais teriam responsabilidade 
solidária em relação às obrigações 
tributárias de seus clientes

É inconstitucional lei estadual que disciplina 
a responsabilidade de terceiros por infrações 
de forma diversa da matriz geral estabelecida 
pelo Código Tributário Nacional (CTN).

Há, neste caso, uma inconstitucionalidade 
formal.

Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade 
de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 
134 e 135 do CTN, ou tratar sobre o tema de 
maneira diferente, a lei estadual invade com-
petência do legislador complementar federal 
para estabelecer as normas gerais na matéria 
(art. 146, III, “b”, da CF/88).

Caso concreto: é inconstitucional lei estadual 
que atribui responsabilidade tributária solidá-
ria por infrações a toda pessoa que concorra 
ou intervenha, ativa ou passivamente, no 
cumprimento da obrigação tributária, espe-
cialmente a advogado, economista e corres-
pondente fiscal.

STF. Plenário. ADI 4845/MT, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 13/2/2020 (Info 966).

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

 �As receitas provenientes do adicional criado pelo art. 82, § 1º, do ADCT não po-
dem ser computadas para efeito de cálculo da amortização da dívida do Estado; 
tais recursos devem, no entanto, ser considerados para cálculo do montante 
mínimo destinado à saúde e à educação

O art. 82, § 1º do ADCT permite que os Estados aumentem em até 2% a alíquota do ICMS que é co-
brado sobre produtos e serviços considerados supérfluos. O valor arrecadado com esses 2% a mais 
deverão ser destinados exclusivamente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza:

Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobre-
za, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos 
Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.

§ 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois 
pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, so-
bre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o 
art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, 
da Constituição. (...)

As receitas provenientes do adicional previsto pelo § 1º do art. 82 do ADCT não podem ser conside-
radas para efeito de cálculo da amortização da dívida do Estado (não podem ser incluídas no cálculo 
da dívida pública do Estado com a União).

Por outro lado, tais recursos devem sim ser considerados para efeito de cálculo do montante míni-
mo destinado à saúde e à educação.

STF. Plenário. ACO 727/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13/2/2020 (Info 966). 

DIREITO TRIBUTÁRIO

DIREITO DO TRABALHO

 � Cabe à Justiça Comum (estadual ou federal) julgar ações contra concurso públi-
co realizado por órgãos e entidades da Administração Pública para contratação 
de empregados celetistas

Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de se-
leção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, 
direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.

STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020 (repercussão geral – 
Tema 992) (Info 968).


