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DIREITO CONSTITUCIONAL

Julgados em destaque

 � É inconstitucional lei estadual que legitime ocupações em solo urbano de área de 
preservação permanente (APP) fora das situações previstas em normas gerais 
editadas pela União

Os arts. 2º, III; 3º, II, “c”; e 17, da Lei nº 20.922/2013, do Estado de Minas Gerais, ampliaram os casos de 
ocupação antrópica em áreas de preservação permanente previstos na norma federal vigente à época 
(no caso, a Lei nº 11.977/2009, revogada pela Lei nº 13.465/2017). 

Com isso, essa lei estadual, além de estar em descompasso com o conjunto normativo elaborado pela 
União, flexibilizou a proteção ao meio ambiente local, tornando-o mais propenso a sofrer danos.

A legislação mineira, ao flexibilizar os casos de ocupação antrópica em áreas de Preservação Perma-
nente, invadiu a competência da União, que já havia editado norma que tratava da regularização e 
ocupação fundiária em APPs.

STF. Plenário. ADI 5675/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/12/2021 (Info 1042).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � “ADPF das favelas”

O STF determinou que:

1) o Estado do Rio de Janeiro elabore e encaminhe ao STF, no prazo máximo de 90 dias, um plano 
para redução da letalidade policial e controle das violações aos direitos humanos pelas forças de 
segurança, que apresente medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos ne-
cessários para a sua implementação.

2) o emprego e a fiscalização da legalidade do uso da força sejam feitos à luz dos Princípios Básicos 
sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei.

3) seja criado um grupo de trabalho sobre Polícia Cidadã no Observatório de Direitos Humanos loca-
lizado no Conselho Nacional de Justiça;

4) nos termos dos Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcioná-
rios Responsáveis pela Aplicação da Lei, só se justifica o uso da força letal por agentes de Estado quan-
do, ressalvada a ineficácia da elevação gradativa do nível da força empregada para neutralizar a situa-
ção de risco ou de violência, exauridos os demais meios, inclusive os de armas não-letais, e necessário 
para proteger a vida ou prevenir um dano sério, decorrente de uma ameaça concreta e iminente.

5) as investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças ou adolescentes terão a priori-
dade absoluta; 

6) No caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, 
devem ser observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade: 

(i) a diligência, no caso específico de cumprimento de mandado judicial, deve ser realizada somente 
durante o dia, vedando-se, assim, o ingresso forçado a domicílios à noite; 

(ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima; 

(iii) a diligência deve ser justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado, que 
deverá instruir eventual auto de prisão em flagrante ou de apreensão de adolescente por ato infra-
cional e ser remetido ao juízo da audiência de custódia para viabilizar o controle judicial posterior; e 

(iv) a diligência deve ser realizada nos estritos limites dos fins excepcionais a que se destina. 

7) seja obrigatória a disponibilização de ambulâncias em operações policiais previamente plane-
jadas em que haja a possibilidade de confrontos armados, sem prejuízo da atuação dos agentes 
públicos e das operações; 

8) o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 dias, instale equipamentos de GPS e siste-
mas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com 
o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos.

STF. Plenário. ADPF 635 MC-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 2 e 3/02/2022 (Info 1042).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional lei estadual que legitime ocupações em solo urbano de área de 
preservação permanente (APP) fora das situações previstas em normas gerais 
editadas pela União

Os arts. 2º, III; 3º, II, “c”; e 17, da Lei nº 20.922/2013, do Estado de Minas Gerais, ampliaram os casos 
de ocupação antrópica em áreas de preservação permanente previstos na norma federal vigente à 
época (no caso, a Lei nº 11.977/2009, revogada pela Lei nº 13.465/2017). 

Com isso, essa lei estadual, além de estar em descompasso com o conjunto normativo elaborado 
pela União, flexibilizou a proteção ao meio ambiente local, tornando-o mais propenso a sofrer danos.

A legislação mineira, ao flexibilizar os casos de ocupação antrópica em áreas de Preservação Perma-
nente, invadiu a competência da União, que já havia editado norma que tratava da regularização e 
ocupação fundiária em APPs.

STF. Plenário. ADI 5675/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/12/2021 (Info 1042).

DIREITO ADMINISTRATIVO

 � É possível cobrar um valor da concessionária de serviço público pelo fato de ela 
estar utilizando faixas de domínio de uma rodovia?

As concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domínio 
de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, desde que haja previsão editalícia e contratual.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.677.414-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 14/12/2021 (Info 722).

É possível cobrar um valor da concessionária de serviço público pelo fato de ela estar utilizando 
faixas de domínio de uma rodovia?

• Se essa cobrança é feita diretamente pelo ente público: NÃO. STF. Plenário. RE 581947, Rel. Min. 
Eros Grau, julgado em 27/05/2010 (Repercussão Geral – Tema 261).

• Se essa cobrança é feita por outra concessionária de serviço público: SIM, desde que haja previsão 
no edital e no contrato de concessão. STJ. 1ª Seção. EREsp 985695-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 26/11/2014 (Info 554).

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

 �O servidor público reintegrado não faz jus ao recebimento das parcelas remu-
neratórias referentes ao auxílio-transporte e ao adicional de insalubridade pelo 
período em que esteve indevidamente afastado do cargo público

Servidor público que havia sido demitido e que foi reintegrado, terá direito ao recebimento retroa-
tivo dos vencimentos, férias indenizadas e auxílio-alimentação. Por outro lado, não terá direito ao 
retroativo de auxílio-transporte e adicional de insalubridade.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.941.987-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/12/2021 (Info 722). 

 �Até a edição da EC 103/2019, é admissível, aos servidores públicos, a conversão 
do tempo de serviço especial em comum objetivando a contagem recíproca de 
tempo de serviço

O STF, ao julgar o Tema 942, assim decidiu:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do 
prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor pú-
blico decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele 
enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da 
República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à apo-
sentadoria especial contidas na Lei nº 8.213/91 para viabilizar sua concretização enquanto não so-
brevier lei complementar disciplinadora da matéria (STF. Plenário. RE 1014286, Rel. Luiz Fux, Relator 
p/ Acórdão Edson Fachin, julgado em 31/08/2020. Repercussão Geral – Tema 942).

Antes do julgado do STF acima mencionado, o STJ possuía entendimento em sentido diverso (EREsp 
524.267/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 24/3/2014).

Com a tese fixada no Tema 942, o STJ teve que se alinhar à posição do STF e, em juízo de retratação, 
decidiu que:

Até a edição da EC 103/2019, é admissível, aos servidores públicos, a conversão do tempo de serviço 
especial em comum objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.592.380-SC, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 08/02/2022 (Info 724).

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

 � É possível cobrar um valor da concessionária de serviço público pelo fato de ela 
estar utilizando faixas de domínio de uma rodovia?

As concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domínio 
de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, desde que haja previsão editalícia e contratual.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.677.414-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 14/12/2021 (Info 722).

As concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domí-
nio por outra concessionária que explora serviço público diverso, desde que haja previsão no con-
trato de concessão.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.510.988-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 08/02/2022 (Info 724).

É possível cobrar um valor da concessionária de serviço público pelo fato de ela estar utilizando 
faixas de domínio de uma rodovia?

• Se essa cobrança é feita diretamente pelo ente público: NÃO. STF. Plenário. RE 581947, Rel. Min. 
Eros Grau, julgado em 27/05/2010 (Repercussão Geral – Tema 261).

• Se essa cobrança é feita por outra concessionária de serviço público: SIM, desde que haja previsão 
no edital e no contrato de concessão. STJ. 1ª Seção. EREsp 985695-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 26/11/2014 (Info 554).

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

 � Competência para julgar ação de improbidade proposta por Município contra 
ex-prefeito que não prestou contas de convênio federal

Nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais 
irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio 
federal, o simples fato de as verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de 
Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal.

Igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada, no âm-
bito civil, não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifes-
tação de interesse jurídico por ente federal que justifique a presença no processo, (v.g. União ou Mi-
nistério Público Federal) regularmente reconhecido pelo Juízo Federal nos termos da Súmula 150/STJ, 
a competência para processar e julgar a ação de improbidade administrativa será da Justiça Federal.

As Súmulas 208 e 209 do STJ provêm da 3ª Seção do STJ e versam hipóteses de fixação da compe-
tência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a 
competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF. Logo, não podem ser 
utilizadas como critério para as demandas cíveis.

Diante disso, é possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal deve ser definida em 
razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na rela-
ção processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba 
federal sujeita à fiscalização do TCU.

Assim, em regra, compete à Justiça Estadual processar e julgar agente público acusado de desvio de 
verba recebida em razão de convênio firmado com o ente federal, salvo se houver a presença das 
pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual.

STJ. 1ª Seção. CC 174.764-MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 09/02/2022 (Info 724).

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

 �Qual deve ser o valor da indenização 
na hipótese de perdimento total do 
bem segurado?

Ainda que o sinistro tenha ocasionado a 
perda total do bem, a indenização securitária 
deve ser calculada com base no prejuízo real 
suportado pelo segurado, sendo o valor pre-
visto na apólice, salvo expressa disposição em 
contrário, mero teto indenizatório.

A indenização a ser recebida pelo segurado 
no caso de sinistro deve corresponder ao real 
prejuízo do interesse segurado, normalmente 
apurado por perícia técnica. O limite máximo 
é o da garantia fixada na apólice. Se os prejuí-
zos forem menores do que o limite máximo fi-
xado na apólice, o segurador só está obrigado 
a pagar por aquilo que realmente aconteceu.

Desse modo, podemos afirmar que, na hipó-
tese de perda total do bem segurado, o valor 
da indenização só corresponderá ao montan-
te integral da apólice se o valor segurado, no 
momento do sinistro, não for menor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.943.335-RS, Rel. Min. Mou-
ra Ribeiro, julgado em 14/12/2021 (Info 722).

 �O promitente comprador tem direito 
de votar na assembleia, desde que já 
esteja na posse direta do imóvel e o 
condomínio tenha sido comunicado 
da promessa de compra e venda

Os promissários compradores têm legitimidade 
para participar das assembleias, ordinária ou 
extraordinária, desde que tenha havido a imis-
são na posse da unidade imobiliária e a cientifi-
cação do condomínio acerca da transação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.918.949-RJ, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
07/12/2021 (Info 722). 

 �O direito ao esquecimento não justifi-
ca a exclusão de matéria jornalística

O direito ao esquecimento é considerado 
incompatível com o ordenamento jurídico 
brasileiro. Logo, não é capaz de justificar a 
atribuição da obrigação de excluir a publica-
ção relativa a fatos verídicos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.961.581-MS, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 07/12/2021 (Info 723). 

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

 �O termo inicial dos juros de mora relativos às diferenças dos aluguéis vencidos será 
a data para pagamento fixada na sentença ou a data da intimação do devedor - 
prevista no art. 523 do CPC - para pagamento na fase de cumprimento de sentença

Qual será o termo inicial dos juros de mora relativos às diferenças dos aluguéis vencidos?

Depende:

1) Se, na sentença, for prevista uma data para pagamento: o termo inicial dos juros será esse dia.

Assim, se a própria sentença marcar data para pagamento das diferenças, incorrerá em mora o 
devedor que não adimplir no termo estipulado, pois esta data integrará, definitivamente o título 
executivo. Trata-se de hipótese de mora ex re.

2) Se, na sentença, não for prevista data para pagamento: os juros serão contados a partir da data 
em que o devedor for intimado para pagar na fase de cumprimento de sentença. 

Inexistindo o referido prazo na própria sentença, o devedor deverá ser interpelado para pagar, sob 
pena de incidir em mora. Trata-se, aqui, de mora ex persona.

A teor do disposto no art. 523 do CPC, deve-se considerar que essa interpelação do devedor para a 
sua constituição em mora ocorre com a intimação para o cumprimento definitivo da sentença.

Somente com a intimação do art. 523 do CPC/2015 é que o devedor se verá adstrito a pagar as dife-
renças de aluguéis, motivo pelo qual, caso não o faça, incorrerá em mora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.929.806-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/12/2021 (Info 722).

 �O benefício da impenhorabilidade do bem de família deve ser concedido ainda 
que o imóvel tenha sido adquirido no curso da demanda executiva, salvo na hi-
pótese do art. 4º da Lei 8.009/90

Para o bem de família instituído nos moldes da Lei nº 8.009/90, a proteção conferida pelo instituto 
alcançará todas as obrigações do devedor, indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido 
no curso de uma demanda executiva.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.792.265-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021 (Info 723). 

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

 �Não é cabível, sem motivação idônea, 
a alteração do nome de menor para 
exclusão do agnome “filho” e inclu-
são do sobrenome materno

Exemplo hipotético: 

Carlos Barbosa e Helena Garcia tiveram um filho 
e deram-lhe o nome de Carlos Barbosa Filho. 

Vamos analisar cada uma das partes que 
compõem o nome desta criança.

Carlos e Helena se divorciaram. Helena ingres-
sou com ação judicial pedindo para que fosse 
incluído seu sobrenome (Garcia) no nome do 
filho e que, como consequência, fosse excluí-
do o agnome “Filho”. Em outras palavras, He-
lena pediu que o nome de seu filho passasse 
a ser Carlos Garcia Barbosa.

Helena argumentou que essa alteração teria 
o objetivo de atender ao melhor interesse da 
criança, por propiciar sua melhor identificação 
e gerar um maior estreitamento de laços para 
com a família materna.

O STJ entendeu que o pedido não se baseava 
em motivo idôneo e negou a alteração.

Aquele que recebe o nome de seu genitor 
acrescido do agnome “filho” ou “filha” não tem 
nenhuma mitigação do vínculo com as famí-
lias de seus genitores, tampouco sofre cons-
trangimento por não ter os mesmos sobreno-
mes de eventual irmão, pois não é função do 
nome de família estreitar ligação afetiva. Além 
disso, os nomes da mãe e dos avós maternos 
constam na certidão de nascimento.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.731.091-SC, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021 
(Info 723). 

 �A pretensão do segurado contra o se-
gurador envolvendo inadimplemento 
contratual ou do segurador contra o 
segurado prescreve em 1 ano

É ânuo o prazo prescricional para exercício de 
qualquer pretensão do segurado em face do 
segurador - e vice-versa - baseada em supos-
to inadimplemento de deveres (principais, 
secundários ou anexos) derivados do contrato 
de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 
1º, II, “b”, do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 
6º, II, do Código Civil de 1916).

STJ. 2ª Seção. REsp 1.303.374-ES, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 30/11/2021 (Tema 
IAC 2) (Info 723). 

 � Prazo prescricional para a segura-
dora cobrar do segurado prêmios 
inadimplidos nos seguros de respon-
sabilidade civil do transportador ro-
doviário de carga (RCTR-C e RCF-DC)

O prazo prescricional ânuo para a seguradora 
cobrar do segurado prêmios inadimplidos nos 
seguros de responsabilidade civil do transpor-
tador rodoviário de carga (RCTR-C e RCF-DC) 
conta-se a partir do vencimento de cada título, 
ficha de compensação ou boleto, sendo, para os 
prêmios calculados com base no valor dos bens 
ou mercadorias averbados (apólice aberta), o 
vencimento de cada fatura ou conta mensal.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.947.702-SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
07/12/2021 (Info 723). 

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

 �A discrepância entre a assinatura artística e o nome registral não consubstancia 
situação excepcional e motivo justificado à alteração da grafia do apelido de família

Caso concreto: o sobrenome do artista plástico Romero Britto, mundialmente conhecido, é grafado 
com apenas uma letra “t” (Brito). Sua assinatura artística, contudo, é feita com duas letras “t” (Britto). 
O artista ajuizou, então, uma ação pedindo a alteração do seu patronímico (de Brito para Britto). O 
pedido não foi acolhido.

Como o sobrenome é também uma característica exterior de qualificação familiar, não é possível 
a sua livre disposição. Assim, o indivíduo não pode alterar o patronímico (apelido de família) para 
satisfazer interesse exclusivamente estético e pessoal.

A modificação pretendida alteraria a própria grafia do apelido de família e, assim, representaria 
violação à regra registral que exige a preservação do sobrenome, com o objetivo de indicar a estirpe 
familiar, o que tem relação com o próprio interesse público. 

A discrepância entre a assinatura artística e o nome registral não se consubstancia em situação ex-
cepcional e motivo justificado para a alteração pretendida.

O nome do autor da obra de arte, lançado por ele nos trabalhos que executa, pode ser escrito da 
forma como ele bem desejar, sem que tal prática importe em consequência alguma ao autor ou a 
terceiros, pois se trata de uma opção de cunho absolutamente subjetivo, sem impedimento de qual-
quer ordem. Todavia, a utilização de nome de família, de modo geral, que extrapole o objeto criado 
pelo artista, com acréscimo de letras que não constam do registro original, não para sanar equívo-
co, mas para atender a desejo pessoal, não está elencado pela lei como um motivo que autorize a 
modificação do assento de nascimento.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.729.402-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/12/2021 (Info 723). 

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

 �A Cooperativa de Trabalho Médico pode limitar, justificada e objetivamente, o 
ingresso de médicos em seus quadros

Diante do híbrido regime jurídico ao qual as Cooperativas de Trabalho Médico estão sujeitas (Lei 
nº 5.764/71 e Lei nº 9.656/98), é juridicamente legítima a limitação, de forma impessoal e objetiva, 
do número de médicos cooperados, tendo em vista o mercado para a especialidade e o necessário 
equilíbrio financeiro da cooperativa. 

A interpretação harmônica das duas leis de regência consolida o interesse público que permeia a 
atuação das cooperativas médicas e viabiliza a continuidade das suas atividades, mormente ao se 
considerar a responsabilidade solidária existente entre médicos cooperados e cooperativa e o pos-
sível desamparo dos beneficiários que necessitam do plano de saúde.

Assim, é admissível a recusa de novos associados se for atingida a capacidade máxima de presta-
ção de serviços pela cooperativa, o que deve ser aferido por critérios objetivos e verossímeis. Neste 
caso, a recusa é legítima porque a entrada de novos sócios pode comprometer o equilíbrio econô-
mico-financeiro da cooperativa, impedindo-a de cumprir sua finalidade.

O princípio da porta aberta (livre adesão) não é absoluto, devendo a cooperativa de trabalho mé-
dico, que também é uma operadora de plano de saúde, velar por sua qualidade de atendimento e 
situação financeira estrutural, até porque pode ser condenada solidariamente por atos danosos de 
cooperados a usuários do sistema (a exemplo de erros médicos), o que impossibilitaria a sua viabili-
dade de prestação de serviços.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.901.911/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/8/2021.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.396.255-SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/12/2021 (Info 723). 

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

 � Provedor de aplicação deve remover conteúdo ofensivo a menor na internet, 
mesmo sem ordem judicial

Para atender ao princípio da proteção integral, é dever do provedor de aplicação de internet proce-
der à retirada de conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes assim que for comunicado 
do caráter ofensivo da publicação, independentemente de ordem judicial.

Caso concreto: foi feito um post, no Facebook, trazendo a foto de uma criança com seu pai e uma 
acusação, no texto, de que este último (o genitor), teria envolvimento com pedofilia e estupro. 

O pai denunciou o fato à empresa, que, no entanto, se recusou a excluir a publicação, sob o argu-
mento de ter analisado a foto e não haver encontrado nela nada que violasse os “padrões de comu-
nidade” da rede social. 

Diante disso, foi ajuizada ação de indenização por danos morais, tendo o Facebook sido condenado.

O provedor de aplicação que se nega a excluir publicação ofensiva a pessoa menor de idade, mes-
mo depois de notificado – e ainda que sem ordem judicial –, deve ser condenado a indenizar os 
danos causados à vítima.

A divulgação da foto do menor sem autorização de seus representantes legais, vinculada a conteú-
do impróprio, em total desacordo com a proteção conferida pelo ECA, representou grave violação 
do direito à preservação da imagem e da identidade.

O ECA possui caráter “especialíssimo” e prevalece como sistema protetivo, em detrimento da lei que 
rege o serviço de informação prestado pelo provedor de internet.

Dessa forma, no caso julgado, não pode haver aplicação isolada do art. 19 do Marco Civil da Internet, 
que condiciona a responsabilização civil do provedor ao prévio descumprimento de ordem judicial.

Em suma: responde civilmente por danos morais o provedor de aplicação de internet que, após 
formalmente comunicado de publicação ofensiva a imagem de menor, se omite na sua exclusão, 
independentemente de ordem judicial.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.783.269-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/12/2021 (Info 723). 

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

 � É possível que os nubentes/compa-
nheiros, por meio de pacto antenup-
cial, ampliem o regime de separação 
obrigatória e proíbam até mesmo a 
comunhão dos bens adquiridos com o 
esforço comum, afastando a Súmula 
377 do STF

No casamento ou na união estável regidos 
pelo regime da separação obrigatória de 
bens, é possível que os nubentes/compa-
nheiros, em exercício da autonomia privada, 
estipulando o que melhor lhes aprouver em 
relação aos bens futuros, pactuem cláusula 
mais protetiva ao regime legal, com o afasta-
mento da Súmula 377 do STF, impedindo a 
comunhão dos aquestos.

A mens legis do art. 1.641, II, do Código Civil é 
conferir proteção ao patrimônio do idoso que 
está se casando e aos interesses de sua prole, 
impedindo a comunicação dos aquestos. Por 
uma interpretação teleológica da norma, é 
possível que o pacto antenupcial venha a 
estabelecer cláusula ainda mais protetiva aos 
bens do nubente septuagenário, preservando 
o espírito do Código Civil de impedir a comu-
nhão dos bens do ancião.

Súmula 377-STF: No regime de separação 
legal de bens, comunicam-se os adquiridos na 
constância do casamento.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.922.347-PR, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 07/12/2021 
(Info 723). 

 �Os valores depositados em planos 
abertos de previdência privada du-
rante a vida em comum do casal, in-
tegram o patrimônio comum e devem 
ser partilhados

Os valores depositados em planos de previdên-
cia complementar aberta equiparam-se a inves-
timentos financeiros como outro qualquer.

Deste modo, rompida a sociedade conjugal, 
tais valores devem ser partilhados conforme o 
regime de bens.

Por outro lado, as contribuições feitas para 
plano de previdência fechado, em percentual do 
salário do empregado, aportadas pelo benefi-
ciário e pelo patrocinador, conforme definido 
pelo estatuto da entidade, não integram o patri-
mônio sujeito à comunhão de bens a ser parti-
lhado quando da extinção do vínculo conjugal.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.545.217-PR, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Maria Isa-
bel Gallotti, julgado em 07/12/2021 (Info 723). 

Os valores depositados em planos de previ-
dência privada durante a vida em comum do 
casal, integram o patrimônio comum e devem 
ser partilhados?

• se for um plano ABERTO: SIM.

• se for um plano FECHADO: NÃO.

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

 �Não cabe o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de vio-
lência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judi-
cialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor

Em regra, a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos copro-
prietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da propriedade pelos demais consor-
tes, enseja o pagamento de indenização àqueles que foram privados do regular domínio sobre o 
bem, tal como o percebimento de aluguéis. É o que prevê o art. 1.319 do Código Civil.

Contudo, impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária consistente em 
locativo pelo uso exclusivo e integral do bem comum constituiria proteção insuficiente aos direitos 
constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um dos objetivos fundamen-
tais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem preconceito de sexo, sobretudo por-
que serviria de desestímulo a que a mulher buscasse o amparo do Estado para rechaçar a violência 
contra ela praticada, como assegura a Constituição Federal em seu art. 226, § 8º, a revelar a despro-
porcionalidade da pretensão indenizatória em tais casos.

A imposição judicial de uma medida protetiva de urgência - que procure cessar a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher e implique o afastamento do agressor do seu lar - constitui mo-
tivo legítimo a que se limite o domínio deste sobre o imóvel utilizado como moradia conjuntamente 
com a vítima, não se evidenciando, assim, eventual enriquecimento sem causa, que legitime o arbitra-
mento de aluguel como forma de indenização pela privação do direito de propriedade do agressor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.966.556-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/02/2022 (Info 724). 

DIREITO DO CONSUMIDOR

 �O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está 
submetido às regras protetivas do CDC

A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é 
considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de 
Defesa do Consumidor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.943.335-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 14/12/2021 (Info 722).

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.392.636/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/4/2019.

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

 � Em caso de vício no veículo compra-
do, o banco no qual foi realizado o 
financiamento terá responsabilidade 
civil e o contrato de arrendamento 
mercantil poderá ser rescindido?

Os agentes financeiros (“bancos de varejo”) 
que financiam a compra e venda de automó-
vel não respondem pelos vícios do produto, 
subsistindo o contrato de financiamento mes-
mo após a resolução do contrato de compra e 
venda, exceto no caso dos bancos integrantes 
do grupo econômico da montadora (“bancos 
da montadora”).

Em caso de vício no veículo comprado, o ban-
co no qual foi realizado o financiamento terá 
responsabilidade civil e o contrato de arren-
damento mercantil poderá ser rescindido?

• Se foi feito com um “banco de varejo”: NÃO.

• Se foi feito com um “banco de montadora”: SIM.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.946.388-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
07/12/2021 (Info 722). 

 �A inexistência de responsabilidade 
solidária por fato do produto entre os 
fornecedores da cadeia de consumo 
impede a extensão do acordo feito 
por um réu em benefício do outro

Exemplo: Marina adquiriu um suco de cai-
xinha industrializado no supermercado e, 
depois de tomar o primeiro gole, percebeu 
que o produto estava contaminado com um 
corpo estranho. A consumidora ajuizou ação 
de indenização por danos morais contra a 
fabricante do suco e o supermercado. 

O comerciante (supermercado) resolveu fazer 
um acordo com a consumidora e pagou R$ 
4 mil à autora. A fabricante, por sua vez, não 
participou da transação.

O juiz, ao homologar a transação, irá extinguir o 
processo apenas no que tange ao supermercado, 
prosseguindo o feito com relação à fabricante. 

A ingestão parcial de produto contaminado 
configura hipótese de fato do produto, situa-
ção na qual o comerciante não possui res-
ponsabilidade solidária, mas sim subsidiária 
(art. 13 do CDC). Sendo a responsabilidade 
do supermercado subsidiária, o acordo por 
ele firmado não se estende necessariamente 
à fabricante porque não se aplica o § 3º do 
art. 844 do CC (este dispositivo afirma que se 
a transação foi feita entre um dos devedores 
solidários e seu credor, ela extingue a dívida 
em relação aos codevedores).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.968.143-RJ, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/02/2022 
(Info 724). 

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

 � É possível a submissão de cooperati-
va de crédito ao processo de falência

O art. 2º, II, da Lei nº 11.101/2005, afirma que 
esta Lei não se aplica a cooperativa de crédito.

Existe, porém, regra específica na Lei nº 
6.024/74 prevendo que as instituições fi-
nanceiras e equiparadas (como as coope-
rativas de crédito) podem ir à falência após 
liquidação extrajudicial pelo Banco Central. 
Essa possibilidade foi reafirmada pela Lei nº 
13.506/2017, que alterou a Lei nº 6.024/74.

Desse modo, a doutrina, ao interpretar o 
art. 2º, II, da Lei nº 11.101/2005 afirma que 
as instituições financeiras e cooperativas de 
crédito apenas não ingressam, de imediato, 
no processo judicial de execução coletiva 
empresarial, passando antes por intervenção 
e liquidação extrajudicial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.878.653-RS, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
14/12/2021 (Info 722).

 �A caracterização de conflito de com-
petência perante o STJ pressupõe a 
materialização da oposição concreta 
do Juízo da execução fiscal à efetiva 
deliberação do Juízo da recuperação 
judicial a respeito do ato constritivo

A Lei nº 14.112/2020 alterou a Lei nº 
11.101/2005 e deixou expressamente consig-
nado que:

- a execução fiscal não se suspende pelo defe-
rimento da recuperação judicial); e que

- o juízo da execução fiscal possui competên-
cia para determinar os atos de constrição judi-
cial sobre os bens da empresa recuperanda.

Além disso, a Lei nº 14.112/2020 afirmou que o 
Juízo da recuperação judicial possui competên-
cia para substituir os atos de constrição decre-
tados pelo Juízo da execução fiscal caso eles 
tenham recaído sobre bens de capital essen-
ciais à manutenção da atividade empresarial.

A partir da Lei nº 14.112/2020 não se pode 
mais falar que exista conflito de competência 
pelo simples fato de o juízo da execução fiscal 
ter determinado a constrição de um bem e o 
juízo da recuperação judicial ainda não ter de-
cidido se irá, ou não, substituir essa constrição.

Para que se configure o conflito é necessá-
rio que o Juízo da execução fiscal se oponha, 
concretamente, à superveniente deliberação 
do Juízo da recuperação judicial a respeito da 
constrição judicial.

STJ. 2ª Seção. CC 181.190-AC, Rel. Min. Marco Au-
rélio Bellizze, julgado em 30/11/2021 (Info 722). 

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

 �O MP não possui legitimidade para 
promover a execução coletiva previs-
ta no art. 98 do CDC

O Ministério Público não possui legitimidade 
para promover a execução coletiva do art. 98 
do CDC por ausência de interesse público ou 
social a justificar sua atuação:

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo 
promovida pelos legitimados de que trata o 
art. 82, abrangendo as vítimas cujas indeniza-
ções já tiveram sido fixadas em sentença de 
liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de 
outras execuções.

Nessa execução do art. 98, o que se tem é 
a perseguição de direitos puramente indivi-
duais. O objetivo é o ressarcimento do dano 
individualmente experimentado, de modo 
que a indivisibilidade do objeto cede lugar à 
sua individualização.

Essa particularidade da fase de execução 
constitui óbice à atuação do Ministério Pú-
blico pois o interesse social, que justificaria a 
atuação do Parquet, à luz do art. 129, III, da 
Constituição Federal, era a homogeneidade 
do direito que, no caso, não mais existe.

STJ. 4ª Turma. REsp 869.583-DF, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 05/06/2012.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.801.518-RJ, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
14/12/2021 (Info 722). 

 �Diante da ausência de assinatura na 
petição de ratificação da apelação, 
o Tribunal de Justiça deve intimar 
previamente o recorrente para sanar 
o vício porque se trata de irregulari-
dade formal

A ausência de assinatura na petição de ra-
tificação do recurso de apelação interposto 
prematuramente não o torna inexistente, mas 
revela irregularidade formal que pode ser sa-
nada pela parte peticionante, nos termos do 
art. 13 do CPC/1973.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.712.851-PA, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 14/12/2021 (Info 723). 

 �Na liquidação de sentença, sendo 
omisso o título exequendo acerca dos 
critérios a serem aplicados para a 
correção monetária, devem incidir 
os expurgos inflacionários expressa-
mente previstos no Manual de Cálcu-
los na Justiça Federal

Nas liquidações de sentença, no âmbito da 
Justiça Federal, a correção monetária deve 
ser calculada segundo os índices indicados no 
Manual de Orientação de Procedimentos para 
os Cálculos da Justiça Federal para os meses 
nos quais houve expurgos inflacionários, salvo 
decisão judicial em contrário.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.904.401-RJ, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/12/2021 
(Info 723). 

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

 �A regra do prazo em dobro do art. 191 do CPC/1973 (art. 229 do CPC/2015) pode 
ser aplicada para o prazo de impugnação?

A regra do art. 191 do CPC/1973 - que prevê a contagem em dobro dos prazos processuais para 
litisconsortes com procuradores diferentes - aplica-se ao prazo de apresentação da impugnação ao 
cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, § 1º, do CPC/1973.

O mesmo entendimento vale para o CPC/2015, havendo regra expressa nesse sentido no art. 525, § 
3º do atual Código.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.964.438-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/12/2021 (Info 723).

 � É cabível condenação em honorários advocatícios no julgamento de reclama-
ção indeferida liminarmente na qual a parte comparece espontaneamente para 
apresentar defesa

A parte ingressou com reclamação e o relator indeferiu liminarmente a petição inicial. Neste caso, 
não caberia honorários advocatícios considerando que não houve angularização. Ocorre que o 
reclamante decidiu recorrer contra a decisão. Foi aí que o reclamado (beneficiário) compareceu es-
pontaneamente nos autos apresentando contrarrazões. Sendo a decisão de indeferimento mantida, 
o reclamante deverá ser condenado a pagar honorários?

SIM. Com a vigência do CPC/2015, a jurisprudência se firmou no sentido de que a reclamação possui 
natureza de ação, prevendo o art. 989, III, a angularização da relação processual, com a citação do 
beneficiário, que passou a ter um tratamento semelhante ao da parte, podendo promover a defesa 
de seus interesses, com a consequente condenação ao pagamento de honorários de acordo com a 
sucumbência.

Assim, na hipótese de indeferimento inicial da reclamação, é firme a jurisprudência do STJ no senti-
do de que a relação processual não se aperfeiçoou, não sendo cabível a condenação em honorários.

É preciso diferenciar, porém, o simples indeferimento da inicial daquelas situações em que o recla-
mante ingressa com recurso contra a decisão que indefere a petição inicial ou contra a que julga o 
pedido improcedente liminarmente.

Uma vez interposto recurso contra decisão que liminarmente indeferiu a petição inicial, não sendo o 
caso de reconsideração, o beneficiário que comparecer aos autos, apresentando contrarrazões, faz 
jus ao recebimento de honorários advocatícios.

STJ. 2ª Seção. Rcl 41.569-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/02/2022 (Info 724).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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EM DESTAQUE Destaque para alguns dos julgados que  foram 

inseridos no Buscador no último mês

 �A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP) 
pela Lei 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em rela-
ção a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal

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

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

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

Antes da Lei nº 14.132/2021, a conduta acima explicada era fato atípico?

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

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena 
– prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

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

A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade pela Lei nº 14.132/2021 não significa 
que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na refe-
rida infração penal.

De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém, reiterada-
mente, por qualquer meio e “de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade 
ou privacidade”, circunstância que, a toda evidência, já estava contida na ação de “molestar alguém 
ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável”, quando cometida de forma 
reiterada, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade.

No caso concreto apreciado pelo STJ, o acusado, mesmo depois de processado e condenado em 
primeira instância pela contravenção penal do art. 65 da LCP, voltou a tentar contato com a mesma 
vítima ao lhe enviar três e-mails e um presente. Desse modo, houve reiteração.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.132/2021, ele pediu o reconhecimento de que teria havido abo-
litio criminis. O STJ, contudo, não aceitou. Isso porque houve reiteração, de modo que a sua conduta 
se amolda ao que passou a ser punido pelo art. 147-A do CP, inserido pela Lei nº 14.132/2021. Logo, 
houve evidente continuidade normativo-típica.

Vale ressaltar, contudo, que o STJ afirmou que esse réu deveria continuar respondendo pelas san-
ções da contravenção do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (e não pelo art. 147-A do CP). Isso 
porque a lei anterior era mais benéfica.

STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1.863.977-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/12/2021 
(Info 722).

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

 � Para a configuração do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, agora disposto 
no art. 337-E do CP, é indispensável a comprovação do dolo específico de causar 
danos ao erário e o efetivo prejuízo aos cofres públicos

A consumação do crime descrito no art. 89 da Lei nº 8.666/93, agora disposto no art. 337-E do CP 
(Lei nº 14.133/2021), exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como 
efetivo prejuízo aos cofres públicos. 

O crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93 é norma penal em branco, cujo preceito primário 
depende da complementação e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de dispensa e 
inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Dado o princípio da tipicidade estrita, se o objeto a ser contratado estiver entre as hipóteses de dis-
pensa ou de inexigibilidade de licitação, não há falar em crime, por atipicidade da conduta.

Conforme disposto no art. 74, III, da Lei n. 14.133/2021 e no art. 3º-A do Estatuto da Advocacia, o re-
quisito da singularidade do serviço advocatício foi suprimido pelo legislador, devendo ser demonstra-
da a notória especialização do agente contratado e a natureza intelectual do trabalho a ser prestado. 

A mera existência de corpo jurídico próprio, por si só, não inviabiliza a contratação de advogado 
externo para a prestação de serviço específico para o ente público. 

Se estão ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, impõe-se a absolvição 
do réu da prática prevista no art. 89 da Lei nº 8.666/93.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 669.347-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do 
TJDFT), Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/12/2021 (Info 723).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O crime de injúria praticado pela internet por mensagens privadas, as quais so-
mente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, consuma-se no local 
em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo

Caso concreto: um indivíduo, residente em Município do interior da Paraíba, enviou mensagem de 
áudio com palavras injuriosas contra uma Senadora da República. Esta mensagem de áudio foi en-
viada por meio do Instagram direct. A parlamentar tomou conhecimento da ofensa em Brasília (DF). 
A competência para julgar a injúria será da Justiça Federal do DF ou da Paraíba? Do Distrito Federal.

No caso de delitos contra a honra praticados por meio da internet, o local da consumação do delito 
é aquele onde incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores.

Contudo, tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada 
por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor. Na situação 
em análise, embora tenha sido utilizada a internet para a suposta prática do crime de injúria, o 
envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à vítima ocorreu por meio de aplicativo de 
troca de mensagens entre usuários em caráter privado, denominado Instagram direct, no qual so-
mente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, não sendo acessível para visualização 
por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.

Portanto, no caso, aplica-se o entendimento geral de que o crime de injúria se consuma no local 
onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo.

STJ. 3ª Seção. CC 184.269-PB, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 09/02/2022 (Info 724). 

DIREITO PENAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

22

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

 �Não cabe o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de vio-
lência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judi-
cialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor

Em regra, a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos copro-
prietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da propriedade pelos demais consor-
tes, enseja o pagamento de indenização àqueles que foram privados do regular domínio sobre o 
bem, tal como o percebimento de aluguéis. É o que prevê o art. 1.319 do Código Civil.

Contudo, impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária consistente em 
locativo pelo uso exclusivo e integral do bem comum constituiria proteção insuficiente aos direitos 
constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um dos objetivos fundamen-
tais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem preconceito de sexo, sobretudo por-
que serviria de desestímulo a que a mulher buscasse o amparo do Estado para rechaçar a violência 
contra ela praticada, como assegura a Constituição Federal em seu art. 226, § 8º, a revelar a despro-
porcionalidade da pretensão indenizatória em tais casos.

A imposição judicial de uma medida protetiva de urgência - que procure cessar a prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher e implique o afastamento do agressor do seu lar - constitui mo-
tivo legítimo a que se limite o domínio deste sobre o imóvel utilizado como moradia conjuntamente 
com a vítima, não se evidenciando, assim, eventual enriquecimento sem causa, que legitime o arbitra-
mento de aluguel como forma de indenização pela privação do direito de propriedade do agressor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.966.556-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/02/2022 (Info 724).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É válida a decisão judicial que se 
utiliza de fundamentação per rela-
tionem para decretar a intercepta-
ção telefônica?

Admite-se o uso da motivação per relationem 
para justificar a quebra do sigilo das comuni-
cações telefônicas.

No entanto, as decisões que deferem a inter-
ceptação telefônica e respectiva prorrogação 
devem prever, expressamente, os fundamen-
tos da representação que deram suporte à 
decisão - o que constituiria meio apto a pro-
mover a formal incorporação, ao ato decisó-
rio, da motivação reportada como razão de 
decidir - sob pena de ausência de fundamento 
idôneo para deferir a medida cautelar.

STJ. 6ª Turma. HC 654.131-RS, Rel. Min. Sebastião 
Reis Júnior, julgado em 16/11/2021 (Info 723). 

 �O MP pode requerer diretamente 
que a Apple, Google etc guardem os 
registros de acesso a aplicações de 
internet ou registros de conexão de 
pessoas investigadas enquanto se 
aguarda pedido de quebra de sigilo 
de dados 

O requerimento de simples guarda dos re-
gistros de acesso a aplicações de internet ou 
registros de conexão por prazo superior ao 
legal, feito por autoridade policial, administra-
tiva ou Ministério Público, prescinde de prévia 
autorização judicial.

Caso concreto: o MP instaurou procedimento 
de investigação criminal. O Promotor enviou 
ofícios à Apple e a Google requerendo que 
tais empresas preservassem os dados telemá-
ticos dos investigados enquanto o Poder Ju-
diciário não aprecia os pedidos de quebra do 
sigilo. Não há ilegalidade nesse pedido, não 
sendo necessária prévia autorização judicial.

STJ. 6ª Turma. HC 626.983-PR, Rel. Min. Olindo 
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 
da 1ª Região), julgado em 08/02/2022 (Info 724).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É ilegal a requisição, sem autorização judicial, de dados fiscais pelo Ministério Público

Ao julgar o Tema 990, o STF afirmou que é legítimo que a Receita Federal compartilhe o procedi-
mento fiscalizatório que ela realizou para apuração do débito tributário com os órgãos de perse-
cução penal para fins criminais (Polícia Federal, Ministério Público etc.), não sendo necessário, para 
isso, prévia autorização judicial (STF. Plenário. RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
4/12/2019).

Por outro lado, neste julgado, o STF não autorizou que o Ministério Público faça a requisição direta 
(sem autorização judicial) de dados fiscais, para fins criminais. Ex: requisição da declaração de im-
posto de renda.

A requisição ou o requerimento, de forma direta, pelo órgão da acusação à Receita Federal, com o 
fim de coletar indícios para subsidiar investigação ou instrução criminal, além de não ter sido sa-
tisfatoriamente enfrentada no julgamento do RE 1.055.941/SP, não se encontra abarcada pela tese 
firmada no âmbito da repercussão geral em questão. 

Em um estado de direito não é possível se admitir que órgãos de investigação, em procedimentos 
informais e não urgentes, solicitem informações detalhadas sobre indivíduos ou empresas, informa-
ções essas constitucionalmente protegidas, salvo autorização judicial.

Uma coisa é órgão de fiscalização financeira, dentro de suas atribuições, identificar indícios de crime 
e comunicar suas suspeitas aos órgãos de investigação para que, dentro da legalidade e de suas 
atribuições, investiguem a procedência de tais suspeitas. Outra, é o órgão de investigação, a polícia 
ou o Ministério Público, sem qualquer tipo de controle, alegando a possibilidade de ocorrência de 
algum crime, solicitar ao COAF ou à Receita Federal informações financeiras sigilosas detalhadas 
sobre determinada pessoa, física ou jurídica, sem a prévia autorização judicial.

STJ. 3ª Seção. RHC 83.233-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/02/2022 (Info 724). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 � STF suspendeu a execução do “orçamento paralelo” (“orçamento secreto”), tendo 
posteriormente liberado a execução da execução das emendas do relator (identi-
ficadas pela sigla RP9) relativas ao orçamento de 2021

Diante dos riscos de paralisação de serviços essenciais à coletividade, deve-se dar, em juízo cautelar, 
continuidade à execução das despesas classificadas sob o identificador de Resultado Primário 9 (RP 9).

STF. Plenário. ADPF 850 MC-Ref-Ref/DF, ADPF 851 MC-Ref-Ref/DF e ADPF 854 MC-Ref-Ref/DF, Rel. 
Min. Rosa Weber, julgados em 16/12/2021 (Info 1042).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não incide ICMS-Comunicação sobre 
o serviço de prestação de capacidade 
de satélite

As operadoras de satélites prestam serviços 
para as empresas de televisão, telefonia, 
internet etc. As operadoras cedem parte 
dessa capacidade de satélite. As operadoras 
permitem que tais empresas se utilizem dos 
satélites para que as TVs façam suas transmis-
sões ao vivo, para que as concessionárias de 
telefonia viabilizem as ligações e para que as 
empresas de internet forneçam a conexão aos 
seus usuários. Isso é denominado de serviço 
de prestação de capacidade de satélite.

O provimento de capacidade de satélite se 
insere no conceito de atividades-meio e servi-
ços suplementares, escapando do âmbito de 
incidência normativa do ICMS-Comunicação.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.473.550-RJ, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 14/12/2021 
(Info 723). 

 �O recolhimento do tributo a muni-
cípio diverso daquele a quem seria 
efetivamente devido não afasta a 
aplicação da regra da decadência 
prevista no art. 173, I do CTN

Situação hipotética: determinada empresa 
prestou um serviço previsto no anexo da LC 
116/2003. Essa empresa efetuou o pagamen-
to do ISS ao Município de São Paulo (SP), local 
onde está situada a matriz. Ocorre que, anos 
mais tarde, o Município de Itapevi (SP) lavrou 
auto de infração contra a empresa afirmando 
que, como esse serviço foi executado na filial 
de Itapevi, o ISS deveria ter sido pago ao Mu-
nicípio do interior.

A empresa alegou que houve decadência do 
direito de lançar alegando que se aplicaria, ao 
caso, a regra do art. 150, § 4º, do CTN (contagem 
do prazo decadencial a partir do fato gerador).

O Fisco, por sua vez, afirmou que o prazo 
decadencial deveria ser contado na forma do 
art. 173, I, do CTN (prazo contado do primei-
ro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado).

O STJ concordou com o Fisco.

Para a aplicação da regra do art. 150, § 4º, do 
CTN seria necessário que a empresa tivesse 
recolhido, ainda que parcialmente, o imposto 
ao Município que lavrou o auto de infração.

STJ. 1ª Turma. AREsp 1.904.780-SP, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 14/12/2021 (Info 723). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O REINTEGRA não pode ser estendido 
de forma automática para as vendas 
destinadas a toda e qualquer Área de 
Livre Comércio - ALC

Muito embora o STJ tenha posicionamen-
to pacificado no sentido de que a venda de 
mercadorias para empresas situadas na Zona 
Franca de Manaus - ZFM equivale, para efei-
tos fiscais, à exportação de produto brasileiro 
para o estrangeiro, segundo interpretação 
do Decreto-lei nº 288/67 (Súmula 640-STJ), 
permitindo a fruição do Regime Especial de 
Reintegração de Valores Tributários para as 
Empresas Exportadoras - REINTEGRA, tal en-
tendimento não pode ser estendido de forma 
automática para as vendas destinadas a toda 
e qualquer Área de Livre Comércio - ALC. Isto 
porque cada ALC possui legislação própria, 
havendo que ser analisada tal possibilidade e 
compatibilidade caso a caso.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.945.976-SC, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 14/12/2021 (Info 723).

 � É cabível a concessão de remissão, com 
amparo em convênios CONFAZ, de cré-
ditos de ICMS oriundos de benefícios 
fiscais declarados inconstitucionais

É constitucional a lei estadual ou distrital que, 
com amparo em convênio do CONFAZ, con-
ceda remissão de créditos de ICMS oriundos 
de benefícios fiscais anteriormente julgados 
inconstitucionais.

STF. Plenário. RE 851421/DF, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 17/12/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 817) (Info 1042).

 �A base de cálculo da contribuição 
prevista pelo art. 1º da LC 110/2001 
é compatível com o texto constitu-
cional, mesmo após o advento da EC 
33/2001

A contribuição prevista no artigo 1º da Lei 
Complementar 110/2001 foi recepcionada 
pela Emenda Constitucional 33/2001.

STF. Plenário. RE 1317786/PE, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 4/2/2022 (Repercussão Geral 
– Tema 1193) (Info 1042).

Observação importante:

No fim de 2019, foi editada a Lei nº 
13.932/2019, que acabou com a contribuição 
do art. 1º da LC 110/2001. Veja o que disse o 
art. 12 da Lei nº 13.932/2019:

Art. 12. A partir de 1º de janeiro de 2020, fica 
extinta a contribuição social instituída por 
meio do art. 1º da Lei Complementar nº 110, 
de 29 de junho de 2001.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Prescrição para ajuizamento da ação de complementação de aposentadoria en-
volvendo a Portaria nº 966/1947 do Banco do Brasil

A demanda de complementação de aposentadoria nos termos da Portaria nº 966/1947 do Banco do 
Brasil configura pretensão de outro benefício previdenciário, sendo hipótese de reconhecimento da 
prescrição do fundo de direito.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.668.676-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
08/02/2022 (Info 724).
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