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Lei 13.894/2019: altera a Lei Maria  
da Penha e o CPC para tratar, 
dentre outros assuntos, sobre divórcio relacionado  
com violência doméstica

Requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha

Podemos apontar três requisitos para que se configure a violência doméstica e familiar prevista na Lei 
Maria da Penha:

a) sujeito passivo (vítima): deve ser pessoa do sexo feminino (não importa se criança, adulta ou idosa, des-
de que seja do sexo feminino);

b) sujeito ativo (autor do crime/contravenção): pode ser pessoa do sexo masculino ou feminino;

c) ocorrência de violência baseada em relação íntima de afeto, motivação de gênero ou situação de vulne-
rabilidade, nos termos do art. 5º da Lei.

Assim, apesar de haver entendimentos doutrinários em sentido diverso, para o texto da lei e para a jurispru-
dência, a destinatária da proteção conferida pela Lei Maria da Penha é sempre a mulher. Nesse sentido:

Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o 
homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de 
afetividade.
STJ. 5ª Turma. HC 250.435/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19/09/2013.
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A violência doméstica ou familiar de que trata a Lei 
Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é sempre prati-
cada pelo marido contra a sua mulher?

NÃO. 

A vítima deve ser pessoa do sexo feminino, mas 
não precisa, necessariamente, ser a esposa/com-
panheira do agressor. 

Assim, é possível, por exemplo, que se aplique a 
Lei Maria da Penha para o caso de violência pra-
ticada por irmão contra irmã, ainda que eles nem 
mais morem sob o mesmo teto: STJ. 5ª Turma. 
REsp 1239850/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado 
em 16/02/2012.

Também é admitida a aplicação da Lei Maria da 
Penha na hipótese de agressão da nora contra a 
sogra, desde que estejam presentes os requisitos 
de relação íntima de afeto, motivação de gênero 
e situação de vulnerabilidade (HC 175.816/RS).

É necessário que haja coabitação entre autor e vítima? 

NÃO. Se for uma agressão de marido/companhei-
ro/namorado contra a sua parceira, não é neces-
sário que haja coabitação entre autor e vítima, ou 
seja, mesmo que agressor e vítima não morem 
juntos é possível a aplicação da Lei Maria da Pe-
nha. Isso porque o art. 5º, III, da Lei afirma que há 
violência doméstica em qualquer relação íntima 
de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente 
de coabitação. Há, inclusive, uma súmula do STJ a 
respeito do tema:

Súmula 600-STJ: Para a configuração da vio-
lência doméstica e familiar prevista no artigo 
5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 
não se exige a coabitação entre autor e vítima.

Casos mais frequentes são entre cônjuges ou 
companheiros

Apesar disso, estatisticamente, é certo dizer que 
as hipóteses mais comuns de violência doméstica 
envolvem agressões de marido contra mulher 
(casamento) ou de companheiro contra sua com-
panheira (união estável).

Diante disso, mesmo após as agressões e o início 
da investigação ou do processo penal, existe uma 
importante situação a ser resolvida: o vínculo con-
jugal ou de união estável entre agressor e vítima.

O réu e a vítima ainda estão casados ou viveram 
em união estável e essa relação jurídica entre 
eles necessita ser juridicamente desfeita ao mes-
mo tempo em que a mulher precisa retomar a 
sua vida, curar suas feridas físicas e emocionais e 
seguir em frente.

Assim, a Lei nº 13.894/2019 buscou facilitar a 
situação para a vítima e alterou a Lei Maria da 
Penha para prever expressamente, em três dis-
positivos, que a mulher terá direito à assistência 
judiciária para propor:

• ação de divórcio;

• ação de separação judicial;

• ação de anulação de casamento; ou 

• ação de dissolução de união estável.

Vejamos os dispositivos inseridos ou alterados 
pela Lei nº 13.894/2019 na Lei Maria da Penha:
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Alterações da Lei 13.894/2019 na Lei Maria da Penha

inserção do inciso III do § 2º do art. 9º

O art. 9º da Lei nº 11.340/2006 prevê que a mulher vítima de violência doméstica deverá receber a 
assistência em diversos âmbitos, recebendo do poder público serviços de saúde, assistência social, 
segurança pública, entre outros.

A Lei nº 13.894/2019 acrescentou um novo inciso ao § 2º do art. 9º prevendo que, se a vítima e o 
agressor forem casados ou viverem em união estável, a mulher deverá ser encaminhada à assistên-
cia judiciária para que possa ter a oportunidade de, assim desejando, desvincular-se formalmente 
do marido/companheiro agressor por meio da ação judicial própria:

Art. 9º (...)

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua 
integridade física e psicológica:
(...)
III - encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuiza-
mento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de 
união estável perante o juízo competente. (Inserido pela Lei nº 13.894/2019)

Alteração do inciso V do art. 11

O art. 11 da Lei nº 11.340/2006 prevê algumas providências que o Delegado de Polícia deverá adotar 
ao ter conhecimento da prática de crime de violência doméstica.

A Lei nº 13.894/2019 alterou o inciso V do art. 11 para dizer que o Delegado de Polícia deverá expli-
car à vítima seus direitos e que um desses direitos é o de ela ter assistência judiciária caso ela queria 
ajuizar ação de divórcio, separação judicial anulação de casamento ou dissolução de união estável. 
Veja:
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Lei Maria da Penha
Antes da Lei 13.894/2019 Depois da Lei 13.894/2019

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, a autoridade policial 
deverá, entre outras providências:

(...)

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos 
nesta Lei e os serviços disponíveis.

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, a autoridade policial 
deverá, entre outras providências:

(...)

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos 
nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de 
assistência judiciária para o eventual ajuizamento 
perante o juízo competente da ação de separação 
judicial, de divórcio, de anulação de casamento 
ou de dissolução de união estável. (Redação dada 
pela Lei nº 13.894/2019)

Alteração do inciso II do art. 18

A Lei Maria da Penha estabelece que, se a mulher quiser pedir alguma medida protetiva de urgência, o 
Delegado de Polícia deverá tomar a termo essa declaração, ou seja, transcrever esse pedido e encaminhá-
-lo ao Poder Judiciário.

Uma dessas medidas protetivas de urgência que a vítima poderá pedir é justamente a assistência judiciá-
ria (art. 18, II, da Lei nº 11.340/2006).

A Lei nº 13.894/2019 altera esse inciso II do art. 18 para deixar claro que essa assistência judiciária abran-
ge o direito de ajuizar ações de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolu-
ção de união estável:

Lei Maria da Penha
Antes da Lei 13.894/2019 Depois da Lei 13.894/2019

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da 
ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas:
(...)
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao 
órgão de assistência judiciária, quando for o caso;

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da 
ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas:
(...)
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao 
órgão de assistência judiciária, quando for o caso, 
inclusive para o ajuizamento da ação de separação 
judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou 
de dissolução de união estável perante o juízo com-
petente; (Redação dada pela Lei nº 13.894/2019)
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Onde serão propostas essas ações? No próprio Jui-
zado de Violência Doméstica?

A Lei nº 13.894/2019 pretendia inserir o seguinte 
artigo na Lei Maria da Penha:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor 
ação de divórcio ou de dissolução de união 
estável no Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2º Iniciada a situação de violência domésti-
ca e familiar após o ajuizamento da ação de 
divórcio ou de dissolução de união estável, a 
ação terá preferência no juízo onde estiver.

Ocorre que esse dispositivo foi vetado pelo Presi-
dente da República.

Ao permitir a propositura de ação de divórcio 
ou de dissolução de união estável no Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
isso faria com que esse Juizado ficasse sobrecar-
regado, o que atrapalharia a ágil tramitação das 
medidas protetivas de urgência previstas na Lei 
Maria da Penha. 

Assim, na visão do Presidente, a alteração pro-
posta seria contrária ao interesse público, pois 
comprometeria alguns dos princípios que regem 
a atuação desses juizados, tais como a celerida-
de, simplicidade, informalidade e economia pro-
cessual, tendo em vista os inúmeros desdobra-
mentos naturais às ações de Direito de Família.

Por essas razões, o art. 14-A foi vetado.

Isso significa que o Juizado de Violência Doméstica 
está proibido de julgar divórcio?

NÃO. Não significa isso.

O STJ possui precedente afirmando que a Lei de 
Organização Judiciária (que é uma lei estadual) 
pode prever que o Juizado de Violência Doméstica 
tenha competência para julgar divórcio. Assim, 
mesmo tendo sido vetado esse art. 14-A, a Lei de 
Organização Judiciária poderá prever a competên-
cia do Juizado de Violência para conhecer e julgar 
divórcio e dissolução de união estável. Confira:

(...) 1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconi-
za a competência cumulativa (criminal e civil) 
da Vara Especializada da Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher para o julgamento 
e execução das causas advindas do constran-
gimento físico ou moral suportado pela mu-
lher no âmbito doméstico e familiar.

1.1 A amplitude da competência conferida 
pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada 
tem por propósito justamente permitir ao 
mesmo magistrado o conhecimento da situa-
ção de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as 
repercussões jurídicas nas diversas ações civis 
e criminais advindas direta e indiretamente 
desse fato. Providência que a um só tempo 
facilita o acesso da mulher, vítima de violência 
familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e 
confere-lhe real proteção.

1.2. Para o estabelecimento da competência 
da Vara Especializada da Violência Domésti-
ca ou Familiar Contra a Mulher nas ações de 
natureza civil (notadamente, as relacionadas 
ao Direito de Família), imprescindível que 
a correlata ação decorra (tenha por funda-
mento) da prática de violência doméstica ou 
familiar contra a mulher, não se limitando, 
por conseguinte, apenas às medidas proteti-
vas de urgência previstas nos arts. 22, incisos 
II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem 
natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, 
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para tal escopo, que, no momento do ajuiza-
mento da ação de natureza cível, seja atual a 
situação de violência doméstica e familiar a 
que a demandante se encontre submetida, a 
ensejar, potencialmente, a adoção das me-
didas protetivas expressamente previstas na 
Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a 
competência das Varas Especializadas.

2. Na espécie, a ação de divórcio foi promo-
vida em 16/6/2013, em meio à plena vigência 
de medida protetiva de urgência destinada a 
neutralizar a situação de violência a que a de-
mandante encontrava-se submetida, a ensejar 
a pretensão de dissolução do casamento. Por 
consectário, a posterior extinção daquela (em 
8/10/2013), decorrente de acordo entabulado 
entre as partes, homologado pelo respectivo 
Juízo, afigura-se irrelevante para o efeito de se 
modificar a competência. (...)

(REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AU-
RÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
06/10/2015, DJe 19/10/2015)

Quem deverá prestar esse serviço de assistência 
judiciária em favor da mulher?

Apesar de a Lei nº 13.894/2019 não prever expres-
samente, esse serviço de assistência judiciária de-
verá ser exercido primordialmente pela Defenso-
ria Pública, que é o órgão público incumbido pela 
Constituição Federal para a assistência jurídica 
integral e gratuita das pessoas necessitadas, nos 
termos do art. 5º, LXXIV c/c o art. 134 da CF/88.

Vale ressaltar que a interpretação desses disposi-
tivos constitucionais tem evoluído no sentido de 
que a Defensoria Pública tem a missão de atuar 
não apenas nos casos de necessidade econô-
mica, mas também jurídica. Essa é justamente 
a situação na qual a mulher vítima de violência 
doméstica pode se encontrar.

No mesmo sentido é o art. 28 da Lei nº 
11.340/2006:

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação 
de violência doméstica e familiar o acesso aos 
serviços de Defensoria Pública ou de Assistên-
cia Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em 
sede policial e judicial, mediante atendimento 
específico e humanizado.

Desse modo, essas ações de divórcio, dissolução 
de união estável etc. devem ser propostas, em 
regra, pela Defensoria Pública, salvo se:

• em razão do quadro insuficiente do órgão, 
não for possível, no momento, atender a toda 
a demanda exigida, situação na qual o Estado 
deverá oferecer núcleos de assistência jurídica, 
enquanto não for suprida essa deficiência; ou

• caso a vítima prefira ser assistida por advogado 
de sua escolha.

Assistência judiciária

A Lei nº 13.894/2019, assim como faz a Lei nº 
11.340/2006, utiliza a expressão “assistência 
judiciária”, expressão equivocada considerando 
essa palavra remete à ideia de assistência (ajuda) 
apenas para uma atuação restrita a atividades 
que ocorrem no âmbito do Poder Judiciário, ou 
seja, dá a entender que essa atuação é apenas no 
processo judicial. Isso não é verdade.

O que a vítima receberá é algo mais amplo. A víti-
ma receberá uma assistência jurídica, que abrange 
não apenas a mera propositura e acompanha-
mento de ações judiciais, mas também a consul-
toria e orientação jurídicas ou, ainda, a atuação 
extrajudicial do profissional que assistirá a vítima.

Desse modo, seria mais adequado que a Lei ti-
vesse utilizado a expressão “assistência jurídica”.
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E as ações de alimentos, por que não foram incluí-
das neste inciso III?

Porque a concessão de alimentos já estava 
prevista no art. 22, V e no art. 23, III, da Lei nº 
11.340/2006:

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:
(...)
V - prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:
(...)
III - determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos;

Alterações da lei 13.894/2019 
no CPC/2015
a Lei nº 13.894/2019 promoveu, ainda, três alte-
rações no Código de Processo Civil:

Inserção da alínea “d” ao inciso I do art. 53 (regras 
de competência no caso divórcio, separação etc.)

Se o marido e a esposa (ou os conviventes) moram 
na mesma comarca, aí será o juízo competente 
para a ação de divórcio, separação, dissolução de 
união estável. No entanto, o que acontece caso eles 
residam em comarcas diferentes. Onde deverá ser 
proposta essa ação?

O inciso I do art. 53 do CPC responde a essa per-
gunta. Ele previa três alternativas que a doutrina 
majoritária dizia que eram sucessivas: 

1ª regra de competência: domicílio da pessoa que 
ficou com a guarda do filho incapaz (alínea “a”). 
Assim, havendo filho incapaz, essa primeira regra 
prevalece sobre todas as demais.

2ª regra de competência: último domicílio do 
casal. Não havendo filho incapaz, deveria ser uti-
lizada a solução dada pela letra “b” e a ação seria 
proposta no último domicílio do casal.

3ª regra: foro do domicílio do réu. se nenhum dos 
dois morasse mais no antigo domicílio do casal, 
deveria ser adotada a regra geral de competên-
cia, que é o foro do domicílio do réu (alínea “c”).

Conforme explica Fredie Didier Jr.:

“O art. 53, I, CPC, estabelece o foro para as cau-
sas que envolvam casa mento e união estável. 
Determina-se o foro de domicílio do guardião de 
filho incapaz, para a ação de divórcio, separação, 
anulação de casamento, reconhecimento ou dis-
solução de união estável (art. 53, I, “a”); caso não 
haja filho incapaz, a competência será do foro 
de último domicílio do casal (art. 53, 1, “b”); se 
nenhuma das partes residir no antigo domicílio 
do casal, será competente o foro de domicílio do 
réu (art. 53,1, “c”). Há foros subsidiários; não são 
foros concorrentes: o primeiro é preferencial ao 
segundo, que é preferencial ao terceiro.” (DIDIER 
JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 21. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2019, p. 229). 

Veja as três situações que eram previstas no art. 53:

Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anula-
ção de casamento e reconhecimento ou disso-
lução de união estável:

a) de domicílio do guardião de filho incapaz;

b) do último domicílio do casal, caso não haja 
filho incapaz;

c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes 
residir no antigo domicílio do casal;
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A Lei nº 13.894/2019 acrescentou a alínea “d” ao 
inciso I, criando uma nova regra:

Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anula-
ção de casamento e reconhecimento ou disso-
lução de união estável:
(...)
d) de domicílio da vítima de violência domés-
tica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); 
(Incluída pela Lei nº 13.894/2019)

Houve, contudo, uma falha do legislador que em 
nada contribui para a correta interpretação do 
dispositivo. Isso porque essa quarta hipótese foi 
inserida depois da regra geral (foro do domicílio 
do réu) gerando a dúvida sobre qual será a or-
dem de prioridade a ser adotada.

Explico melhor.

Como já dito, sempre se entendeu que a ordem 
das alíneas era preferencial. Só se passava para a 
alínea “b” se não a situação descrita na alínea “a”.

As situações descritas nas alíneas “a” e “b” podem 
ocorrer, ou não. O casal que quer se separar 
pode, ou não, ter filho incapaz. O casal que quer 
se divorciar pode, ou não, estar morando no últi-
mo domicílio que tinham. No entanto, a situação 
descrita na alínea “c” sempre estará presente e, 
portanto, ela funcionava como a última opção. 
Não adiantava ter nada depois dela porque ela 
sempre estaria presente.

Assim, o que o legislador deveria ter feito era 
decidir se a nova hipótese (foro do domicílio da 
vítima de violência doméstica) era mais “priori-
tária” que a hipótese da alínea “a” (filho incapaz) 
ou menos “relevante” que ela, no entanto, mais 
prioritária que a situação da alínea “b” (último 
domicílio do casal). 

Depois de decidir isso, o legislador deveria ter 
inserida a nova hipótese (foro do domicílio da 
vítima de violência doméstica) na alínea “a” ou na 
alínea “b”, renumerando as demais.

O legislador, ao inserir a regra do “domicílio da 
vítima de violência doméstica” na alínea “d” cria 
duas interpretações possíveis:

1) ou vamos continuar considerando que as 
alíneas do inciso I do art. 53 do CPC são topogra-
ficamente preferenciais e, neste caso, a letra “d” 
recém inserida será “letra morta” tendo em vista 
que nunca será possível de ocorrer. Isso porque, 
inexistindo as situações das alíneas “a” e “b”, a 
ação teria que ser proposta no foro do domicílio 
do réu (alínea “c”);

2) como não se pode adotar interpretação que 
gere a ineficácia da norma, deve-se agora con-
siderar que as alíneas do inciso I do art. 53 não 
são mais preferenciais com base na topografia 
e que a alínea “d” é prioritária em relação às de-
mais hipóteses.

Vale a pena relembrar, ainda, o art. 15 da Lei Ma-
ria da Penha, que prevê o seguinte:

Art. 15. É competente, por opção da ofendida, 
para os processos cíveis regidos por esta Lei, 
o Juizado:

I - do seu domicílio ou de sua residência;

II - do lugar do fato em que se baseou a de-
manda;

III - do domicílio do agressor.

Intervenção do MP nas ações de família envolvendo 
vítimas de violência doméstica

A Lei nº 13.894/2019 acrescentou mais uma hi-
pótese na qual haverá intervenção do Ministério 
Público nas ações de família.
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CPC/2015

Antes da Lei 13.894/2019 Depois da Lei 13.894/2019
Em regra, o Ministério Público não intervém nas 
ações de família.

Exceção. Havia apenas uma exceção: o MP deve 
obrigatoriamente intervir nas ações de família em 
que haja interesse de incapaz.

Em regra, o Ministério Público não intervém nas 
ações de família.

Exceções. Existem agora duas exceções. Assim, o 
MP deverá obrigatoriamente intervir nas ações de 
família:

• em que haja interesse de incapaz;

• em que figure como parte vítima de violência 
doméstica e familiar.

Veja a redação do novo parágrafo único do art. 698 do CPC:

Art. 698. (...)

Parágrafo único. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que 
figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006 (Lei Maria da Penha). (Incluído pela Lei nº 13.894/2019)

Nestes casos, o Ministério Público intervém na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos dos arts. 
178 e 179 do CPC/2015:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da or-
dem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único.  A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção 
do Ministério Público.

Art. 179.  Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. 
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Prioridade de tramitação

O art. 1.048 do CPC/2015 prevê hipóteses de 
prioridade de tramitação dos processos.

A Lei nº 13.894/2019 inseriu mais um inciso di-
zendo que os processos que tenham como parte 
a vítima de violência doméstica deverão gozar de 
prioridade. Veja o inciso acrescentado:

Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em 
qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos 
judiciais:

I - em que figure como parte ou interessado 
pessoa com idade igual ou superior a 60 (ses-
senta) anos ou portadora de doença grave, 
assim compreendida qualquer das enumera-
das no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 
de dezembro de 1988;

II - regulados pela Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

III - em que figure como parte a vítima de vio-
lência doméstica e familiar, nos termos da Lei 
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria 
da Penha. (Incluído pela Lei nº 13.894/2019).

Vale ressaltar que a interpretação é restritiva e 
que essa prioridade é contextual (e não pessoal). 
Isso significa que a prioridade não abrange todo 
e qualquer processo em que figure como parte 
uma pessoa vítima de violência doméstica e fami-
liar. O processo que será julgado com prioridade 
deverá estar relacionado com a violência domés-
tica e familiar. Como exemplos, podemos citar: 
ação de divórcio, ação de alimentos, ação de 
indenização por danos morais propostas contra o 
autor da violência doméstica.

A prioridade não existirá, por outro lado, se uma 
pessoa, que foi vítima de violência doméstica, 
propõe uma ação judicial que não tenha qual-
quer relação com a violência doméstica. Ex: ação 

de indenização por danos materiais e morais 
contra uma empresta fornecedora de serviços 
em virtude de vício do serviço.

Importante esclarecer, nesse sentido, que a 
vítima da violência doméstica e familiar é quem 
tem legitimidade para postular a prioridade de 
tramitação do feito. A prioridade na tramitação 
depende, portanto, de manifestação de vontade 
do interessado, por se tratar de direito subjeti-
vo processual da beneficiária. A necessidade do 
requerimento é justificada pelo fato de que nem 
toda tramitação prioritária será benéfica, espe-
cialmente em processos nos quais há alta proba-
bilidade de que o resultado lhe seja desfavorável. 
Foi o que decidiu a 3ª Turma do STJ em um caso 
envolvendo idoso (REsp 1801884/SP, Rel. Min. Ri-
cardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/05/2019).

O § 1º do art. 1.048 do CPC/2015 afirma que a 
parte beneficiada deverá requerer a prioridade 
fazendo prova de sua condição:

Art. 1.048 (...)

§ 1º A pessoa interessada na obtenção do 
benefício, juntando prova de sua condição, 
deverá requerê-lo à autoridade judiciária com-
petente para decidir o feito, que determinará 
ao cartório do juízo as providências a serem 
cumpridas.

 Vigência

A Lei nº 13.894/2019 entrou em vigor na data de 
sua publicação (30/10/2019).
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Lei 13.880/2019: 
determina a apreensão 
da arma de fogo sob posse 
de agressor em casos de 
violência doméstica
A Lei nº 13.880/2019 altera a Lei Maria da Penha 
para determinar que, se o autor da violência 
doméstica tiver uma arma de fogo (ainda que em 
casa ou no trabalho), ela deverá ser apreendida. 
Vamos entender a alteração.

Providências que deverão ser adotadas pela autori-
dade policial

Quando o Delegado de Polícia tiver conhecimen-
to de que uma mulher foi vítima de violência do-
méstica ele deverá fazer o registro da ocorrência 
e, em seguida, adotar, de imediato, uma lista de 
procedimentos que estão previstos no art. 12 da 
Lei nº 11.340/2006.

Algumas das providências que o Delegado deverá 
adotar:

• ouvir a ofendida;

• colher todas as provas que servirem para o es-
clarecimento do fato e de suas circunstâncias;

• determinar a realização de exame de corpo de 
delito da ofendida.

• ouvir o agressor e as testemunhas;

• ordenar a identificação do agressor e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes cri-
minais, indicando a existência de mandado de 
prisão ou registro de outras ocorrências poli-
ciais contra ele.

O que faz a Lei nº 13.880/2019?

Acrescenta o inciso VI-A ao art. 12, prevendo mais 
uma providência que o Delegado deverá, obriga-
toriamente, tomar:

Art. 12. Em todos os casos de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, feito o 
registro da ocorrência, deverá a autoridade 
policial adotar, de imediato, os seguintes pro-
cedimentos, sem prejuízo daqueles previstos 
no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, expediente apartado ao juiz com o pe-
dido da ofendida, para a concessão de medi-
das protetivas de urgência;
(...)
VI-A - verificar se o agressor possui registro 
de porte ou posse de arma de fogo e, na 
hipótese de existência, juntar aos autos essa 
informação, bem como notificar a ocorrência 
à instituição responsável pela concessão do 
registro ou da emissão do porte, nos termos 
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
(Estatuto do Desarmamento); (Incluído pela 
Lei nº13.880/2019)

Desse modo, a autoridade policial deverá pes-
quisar, no banco de dados próprio, se o suposto 
autor da violência doméstica possui registro de 
porte ou posse de arma de fogo.

Se o agressor tiver, o Delegado deverá tomar 
duas providências:

• notificar a ocorrência dessa suposta violência 
doméstica à instituição responsável pela con-
cessão do registro ou da emissão do porte;

• informar, no pedido de medidas protetivas que 
é encaminhado ao juiz, que o agressor possui 
esse registro.
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Qual é a finalidade de a autoridade policial notificar 
à instituição responsável pela concessão do registro 
ou da emissão do porte?

Permitir que a instituição analise a situação e, se 
for o caso, casse o registro da posse ou o porte 
em razão de o agressor estar respondendo a in-
quérito ou a processo criminal por crime doloso, 
nos termos do regulamento.

Qual é a finalidade de a autoridade policial infor-
mar nos autos a existência da arma?

O juiz, ao receber os autos, constatando que 
o suposto agressor possui registro de porte 
ou posse de arma de fogo, deverá determi-
nar, como medida cautelar, a apreensão desta 

arma. Isso também foi acrescentado pela Lei nº 
13.880/2019:

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido 
da ofendida (pedido tratado no inciso III do art. 
12 acima), caberá ao juiz, no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas:
(...)
IV - determinar a apreensão imediata de arma 
de fogo sob a posse do agressor. (Incluído 
pela Lei nº13.880/2019)

Vigência

A Lei 13.880/2019 entrou em vigor na data de sua 
publicação (09/10/2019).

Lei 13.882/2019: garante a matrícula dos dependentes 
da mulher vítima de violência doméstica e familiar em 
instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio

A Lei nº 13.882/2019 altera a Lei nº 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha), para garantir a matrícula 
dos dependentes da mulher vítima de violência 
doméstica e familiar em instituição de educação 
básica mais próxima de seu domicílio.

Vamos entender.

Assistência à mulher em situação de violência  
doméstica e familiar

O art. 9º da Lei nº 11.340/2006 prevê que a mu-
lher vítima de violência doméstica deverá receber 
a devida assistência a ser prestada nos âmbitos:

• da saúde;
• da assistência social;
• e da segurança pública.

Art. 9º A assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar será prestada 
de forma articulada e conforme os princípios 
e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 
no Sistema Único de Segurança Pública, entre 
outras normas e políticas públicas de prote-
ção, e emergencialmente quando for o caso.

Prioridade na matrícula dos dependentes da vítima 
de violência doméstica

A Lei nº 13.882/2019 amplia esse rol de assistên-
cia e prevê que a mulher vítima da violência do-
méstica terá prioridade para matricular ou para 
transferir seus filhos ou outros dependentes  
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para escolas próximas de seu domicílio. Veja o  
§ 7º que foi acrescentado ao art. 9º:

Art. 9º (...)
§ 7º A mulher em situação de violência domés-
tica e familiar tem prioridade para matricular 
seus dependentes em instituição de educação 
básica mais próxima de seu domicílio, ou trans-
feri-los para essa instituição, mediante a apre-
sentação dos documentos comprobatórios do 
registro da ocorrência policial ou do processo 
de violência doméstica e familiar em curso.

E se não houver vaga na escola próxima?

Ainda assim, o dependente da vítima terá direito 
de ser matriculado como um excedente, ou seja, 
mesmo fora do número de vagas. 

Educação básica

Chamo a atenção para o fato de que esse direito 
se restringe à educação básica.

A educação básica é constituída por: 
• Educação infantil;
• Ensino fundamental; e 
• Ensino médio.

Informações sigilosas

A informação de que o aluno foi transferido ou 
matriculado por conta de violência doméstica 
sofrida por sua mãe deverá ficar em sigilo, sendo 
de conhecimento apenas do juiz, do MP e dos 
órgãos competentes do poder público (ex: direto-
ra da escola). 

É o que prevê o § 8º também acrescentado pela 
Lei nº 13.882/2019:

Art. 9º (...)

§ 8º Serão sigilosos os dados da ofendida e de 
seus dependentes matriculados ou transferi-

dos conforme o disposto no § 4º deste artigo 
(rectius: § 7º), e o acesso às informações será 
reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos 
órgãos competentes do poder público.

Obs: onde se lê § 4º acima, leia-se § 7º. Esse equí-
voco se deu porque um pouco antes de a Lei nº 
13.882/2019 ser aprovada, foi sancionada a Lei nº 
13.871/2019, que acrescentou três novos parágra-
fos ao art. 9º. Assim, a numeração dos parágrafos 
foi alterada, porém não mais se quis modificar o 
projeto de lei e, portanto, a Lei nº 13.882/2019 foi 
aprovada com essa remissão ao § 4º, equívoco, no 
entanto, que não prejudica a compreensão da lei. 

Nova medida protetiva de urgência

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

Possuem a natureza jurídica de medidas caute-
lares.

A Lei nº 13.882/2019 acrescenta o inciso V ao art. 
23 da Lei Maria da Penha prevendo uma nova 
medida protetiva:

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:
(...)
V - determinar a matrícula dos dependentes 
da ofendida em instituição de educação bási-
ca mais próxima do seu domicílio, ou a trans-
ferência deles para essa instituição, indepen-
dentemente da existência de vaga.

Vigência

A Lei 13.880/2019 entrou em vigor na data de sua 
publicação (09/10/2019).
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Lei 13.886/2019: nova 
situação de perdimento 
de bens para condenados 
por alguns crimes da lei 
de drogas
A Lei nº 13.886/2019 promoveu diversas altera-
ções na Lei de Drogas. Vou destacar aqui aquela 
que reputo mais importante.

A Lei nº 13.886/2019 acrescentou, na Lei de Dro-
gas (Lei nº 11.343/2006), o art. 63-F, que diz  
o seguinte:

Art. 63-F. Na hipótese de condenação por in-
frações às quais esta Lei comine pena máxima 
superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá 
ser decretada a perda, como produto ou 
proveito do crime, dos bens correspondentes 
à diferença entre o valor do patrimônio do 
condenado e aquele compatível com o seu 
rendimento lícito.

Assim, é calculado o quanto aquele condena-
do deveria ter de patrimônio com base em seu 
rendimento lícito e o quanto ele tem de fato. A 
lei presume que os valores que ele possui a mais 
são produto ou proveito de crime e, por essa ra-
zão, o juiz fica autorizado a decretar o perdimen-
to dessa diferença.

Exemplo: com base nos rendimentos lícitos do 
réu, era para ele ter R$ 100 mil de patrimônio; a 
despeito disso, foram encontrados bens em seu 
nome ou em seu poder avaliados em R$ 500 mil; 
diante disso, o magistrado irá decretar o perdi-
mento de R$ 400 mil.

Além do requisito objetivo (diferença de patrimô-
nio) a lei exige também um requisito subjetivo, nos 
seguintes termos:

Art. 63-F (...)

§ 1º A decretação da perda prevista no caput 
deste artigo fica condicionada à existência de 
elementos probatórios que indiquem conduta 
criminosa habitual, reiterada ou profissional 
do condenado ou sua vinculação a organiza-
ção criminosa.

 O que se entende por patrimônio do condenado?

A resposta é encontrada no § 2º do art. 63-F:

Art. 63-F (...)

§ 2º Para efeito da perda prevista no caput 
deste artigo, entende-se por patrimônio do 
condenado todos os bens:

I – de sua titularidade, ou sobre os quais te-
nha domínio e benefício direto ou indireto, na 
data da infração penal, ou recebidos poste-
riormente; e

II – transferidos a terceiros a título gratuito ou 
mediante contraprestação irrisória, a partir do 
início da atividade criminal.

O que deverá ser provado pela acusação para que 
ocorra o perdimento:

• que o valor do patrimônio do condenado é su-
perior ao valor que seria compatível com o seu 
rendimento lícito;

• que o condenado possui conduta criminosa habi-
tual, reiterada ou profissional, ou, então, que ele 
possui vinculação com organização criminosa.

Fazendo a comprovação dessas duas circunstân-
cias, surge uma presunção relativa de que essa 
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diferença patrimonial é de procedência ilícita.

Vale ressaltar que, mesmo que o MP faça a com-
provação das duas circunstâncias acima, a defe-
sa ainda poderá evitar o perdimento, conforme 
prevê o § 3º do art. 63-F:

§ 3º O condenado poderá demonstrar a ine-
xistência da incompatibilidade ou a procedên-
cia lícita do patrimônio.

Crimes da Lei 11.343/2006 para os quais pode ser 
aplicado esse perdimento de bens do art. 63-F:

• Art. 33, caput e § 1º (tráfico de drogas e condu-
tas equiparadas);

• Art. 34 (tráfico de maquinário);

• Art. 35 (associação para o tráfico);

• Art. 36 (financiamento do tráfico e 
assemelhados).

https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/798


JULGADOS 
EM DESTAQUE

16

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

16

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITO DO CONSUMIDOR

 � Pulverização aérea de inseticida contra Aedes aegypti precisa de autorização 
prévia de autoridades sanitária e ambiental e comprovação científica da eficá-
cia da medida

O art. 1º, § 3º da Lei nº 13.301/2016 prevê, como uma das medidas para combater o Aedes aegypti, 
que o poder público fica autorizado a fazer a pulverização, por meio de aeronaves, de produtos quí-
micos para matar o mosquito:

§ 3º São ainda medidas fundamentais para a contenção das doenças causadas pelos vírus de que 
trata o caput:

IV - permissão da incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aerona-
ves mediante aprovação das autoridades sanitárias e da comprovação científica da eficácia da medida.

O STF deu intepretação conforme a esse dispositivo dizendo que, além da comprovação científica e 
da aprovação das autoridades sanitárias (mencionadas expressamente no texto da lei), é necessário 
também que haja a aprovação das autoridades ambientais. A aprovação das autoridades sanitárias 
e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e 
inafastáveis à incorporação de mecanismo de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves.

STF. Plenário. ADI 5592/DF, rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 
11/9/2019 (Info 951).

 � É ilícita a conduta da casa bancária que transfere, sem autorização expressa, 
recursos do correntista para modalidade de investimento incompatível com o 
perfil do investidor

É ilícita a conduta do banco que transferiu, sem autorização expressa do cliente, recursos do corren-
tista para uma modalidade de investimento com alto risco, incompatível com o perfil moderado do 
cliente, motivo pelo qual a instituição deve ser condenada a indenizar os danos materiais e morais 
porventura causados com esta operação.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.326.592-GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/05/2019 (Info 653).
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 � É válida a cláusula penal que prevê a perda integral dos valores pagos em con-
trato de compromisso de compra e venda firmado entre particulares

É válida a cláusula penal que prevê a perda integral dos valores pagos em contrato de compromisso 
de compra e venda firmado entre particulares.

Para a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de: 

a) elemento objetivo (desproporção das prestações); e

b) elemento subjetivo (a inexperiência ou a premente necessidade).

Os dois elementos devem ser aferidos no caso concreto.

Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é impres-
cindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido.

O mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídi-
co não configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.723.690-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06/08/2019 (Info 653).

 � Em regra, a instituição bancária não tem responsabilidade de entregar ao cre-
dor os valores depositados em juízo acrescidos de juros moratórios, salvo se, 
depois que o dinheiro tiver sido liberado pelo juízo, o banco se recusar ou demo-
rar a fazer a restituição

Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade 
pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a 
instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária, a título de conservação da 
coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos, sendo indevida a incidência de 
novos juros moratórios, exceto se a instituição financeira depositária recusar-se ou demorar injusti-
ficadamente na restituição integral do valor depositado.

STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.460.908-PE, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 04/06/2019 
(Info 653).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �Não compete ao STF julgar ação pro-
posta pelo Estado-membro contra a 
União e a instituição financeira co-
brando repasse dos depósitos judi-
ciais que estão no banco

Não compete ao STF julgar ação proposta 
contra a União e o Banco do Brasil para obri-
gar que a instituição financeira cumpra lei es-
tadual que determina o repasse de parte dos 
valores dos depósitos judiciais para o caixa 
único do Estado.

Trata-se de controvérsia meramente patrimo-
nial, não justificando sequer a presença da 
União no polo passivo.

STF. Plenário. ACO 989/BA, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 11/9/2019 (Info 951).

 � INSS está dispensado do prévio pa-
gamento do porte de remessa e de re-
torno, devendo recolher o respectivo 
valor somente ao final da demanda, 
acaso vencido

A teor dos arts. 27 e 511, § 1º, do revogado 
CPC/1973 (arts. 91 e 1.007, § 1º, do CPC/2015), 
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
nos recursos de competência dos Tribunais de 
Justiça, está dispensado do prévio pagamento 
do porte de remessa e de retorno, enquanto 
parcela integrante do preparo, devendo re-
colher o respectivo valor somente ao final da 
demanda, acaso vencido.

STJ. Corte Especial. REsp 1.761.119-SP, Rel. 
Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/08/2019 
(recurso repetitivo – Tema 1001) (Info 653).

 �A desistência da execução por falta de bens penhoráveis não enseja a condena-
ção do exequente em honorários advocatícios

A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de 
penhora, em razão dos ditames da causalidade, não enseja a condenação do exequente em hono-
rários advocatícios. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode 
ser imputada ao credor.

Ex: Pedro foi condenado a pagar R$ 100 mil em favor de João. O credor ingressou com cumpri-
mento de sentença. O devedor não pagou espontaneamente o débito. Não foram localizados bens 
penhoráveis de Pedro. Diante disso, o credor requereu a desistência da execução. O juiz irá homo-
logar o pedido de desistência, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do 
CPC/2015) e não condenará o credor ao pagamento de honorários advocatícios.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.675.741-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/06/2019 (Info 653).
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 � Serão julgadas pelo STF as ações ordinárias em que se impugnam atos do CNJ 
que possuam caráter normativo ou regulamentar, que desconstituam ato nor-
mativo de tribunal local e que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os 
membros do Poder Judiciário

Em regra, as ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser processadas e julgadas na Justiça Fe-
deral. Isso é fundamental para resguardar a capacidade decisória do STF, evitar a banalização da 
jurisdição extraordinária e preservar a própria funcionalidade da Corte.

No entanto, será de competência originária do STF julgar as ações ordinárias: 

• que impugnem atos do CNJ que possuam caráter normativo ou regulamentar; 

• que desconstituam ato normativo de tribunal local; e 

• que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário.

• Por outro lado, não são de competência do STF as demandas contra atos do CNJ: 

• que atinjam tão somente servidores dos órgãos fiscalizados ou mesmo as serventias extrajudiciais; 

• que não digam respeito a interesse exclusivo de toda magistratura ou 

• que revejam atos administrativos gerais dos tribunais, assim considerados os que não se sujeitam 
a regulamentação distinta do Poder Judiciário, de que seriam exemplo os relacionados a concur-
sos públicos ou licitações dos tribunais locais.

STF. 1ª Turma. Rcl 15564 AgR/PR, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 
10/9/2019 (Info 951).

Assim, podemos afirmar o seguinte:

1) MS, HS e habeas data contra ato do CNJ: competência do STF;

2) Ações ordinárias impugnando ato do CNJ:

• Em regra, serão julgadas na Justiça Federal (1ª instância).

• Exceção: serão julgadas pelo STF as ações ordinárias em que se impugnam atos do CNJ que pos-
suam caráter normativo ou regulamentar, que desconstituam ato normativo de tribunal local e 
que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �O juiz que conduz o processo pode ser 
apenado com a multa prevista para 
os casos de cometimento de ato aten-
tatório ao exercício da jurisdição, pre-
vista no parágrafo único do art. 14 do 
CPC/1973 (art. 77, § 2º, do CPC/2015)

A multa prevista no parágrafo único do art. 14 
do CPC/1973 (art. 77, § 2º, do CPC/2015) não 
se aplica aos juízes, devendo os atos atentató-
rios por eles praticados ser investigados nos 
termos da Lei Orgânica da Magistratura.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.548.783-RS, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 11/06/2019 
(Info 653).

 � Em caso de fraude, é possível que, na 
medida cautelar de indisponibilida-
de, seja decretada a indisponibilida-
de de bens de participantes do ilícito 
que não constam na execução fiscal e 
essa indisponibilidade não se limite 
ao ativo permanente do § 1º do art. 
4º da Lei 8.397/92

A ocorrência de fraude autoriza a indisponibili-
dade de bens de participantes do ilícito que não 
constam no polo passivo da execução fiscal.

No caso de atos fraudulentos, a indisponibilida-
de de bens decorrente da medida cautelar fis-
cal não encontra limite no ativo permanente a 
que se refere o § 1º do art. 4º da Lei nº 8.397/92, 
podendo atingir quaisquer bens, direitos e 
ações da pessoa jurídica e, eventualmente, dos 
sócios, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.830/80.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.656.172-MG, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 11/06/2019 (Info 653).

 �Não cabe agravo de instrumento con-
tra a decisão que nega o pedido para 
que ocorra o julgamento antecipado 
parcial do mérito

Não é cabível agravo de instrumento contra 
decisão que indefere pedido de julgamento 
antecipado do mérito por haver necessidade 
de dilação probatória.

STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1.411.485-SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 
01/07/2019 (Info 653).

 � Caberá agravo de instrumento 
contra todas as decisões interlo-
cutórias proferidas nos processos 
mencionados no parágrafo único 
do art. 1.015 do CPC/2015, não se 
aplicando ali a taxatividade miti-
gada do caput do art. 1.015

Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões 
interlocutórias proferidas na liquidação e no cumpri-
mento de sentença, no processo executivo e na ação 
de inventário.

Fundamento: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Tam-
bém caberá agravo de instrumento contra decisões 
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de 
sentença ou de cumprimento de sentença, no pro-
cesso de execução e no processo de inventário.

STJ. Corte Especial. REsp 1.803.925-SP, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/08/2019 
(Info 653).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

DIREITO PENAL

 �Na execução para cobrança das cotas condominiais, o exequente pode pedir a 
cobrança não apenas das parcelas vencidas como também das vincendas, ou 
seja, daquelas que forem vencendo no curso do processo

Segundo as regras do CPC/2015, é possível a inclusão em ação de execução de cotas condomi-
niais das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no 
curso do processo.

Isso porque é possível aplicar o art. 323 do CPC/2015 ao processo de execução (art. 318, parágra-
fo único e art. 771, parágrafo único).

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, 
essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do 
autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.756.791-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/08/2019 (Info 653).

 � Causa de aumento do art. 327, § 2º, do CP não se aplica para autarquias

A causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal não pode ser aplicada aos 
dirigentes de autarquias (ex: a maioria dos Detrans) porque esse dispositivo menciona apenas 
órgãos, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações.

STF. 2ª Turma. AO 2093/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/9/2019 (Info 950).

 �Não compete ao assessor jurídico averiguar se está presente a causa de emer-
gencialidade, mas apenas se há, nos autos, decreto que a reconheça
Não se pode exigir do assessor jurídico conhecimento técnico de todas as áreas e não apenas do 
Direito. No processo licitatório, não compete à assessoria jurídica averiguar se está presente a 
causa de emergencialidade, mas apenas se há, nos autos, decreto que a reconheça. Sua função é 
zelar pela lisura sob o aspecto formal do processo, de maneira a atuar como verdadeiro fiscal de 
formalidades, somente.

Assim, a assinatura do assessor jurídico na minuta do contrato serve de atestado do cumprimen-
to de requisitos formais, e não materiais.

STF. 2ª Turma. HC 171576/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/9/2019 (Info 952).
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 �Mero fato de o Ministro ter pedido vista do processo sem saber que estava impedido, 
devolvendo na sessão seguinte e declarando seu impedimento, não configura indício 
de que ele tenha praticado tráfico de influência (art. 332, caput, do Código Penal)

O Procurador-Geral da República ofereceu denúncia contra um Ministro do TCU pela prática do crime 
de tráfico de influência (art. 332, caput, do Código Penal).

Segundo a denúncia, o filho do Ministro, em nome do pai, recebeu pagamento (“propina”) de um 
empreiteiro, sob o pretexto de que iria influenciar em um processo que estava em curso no TCU e no 
qual se analisava uma licitação fraudulenta, vencida pela empresa do empreiteiro.

Para o PGR, o Ministro do TCU teria demonstrado ao empreiteiro que poderia influenciar no trâmite 
do caso ao pedir vista do processo. Na sessão seguinte do TCU, ele devolveu os autos e declarou seu 
impedimento para atuar no feito.

O colegiado considerou não haver, em relação ao Ministro, lastro probatório mínimo, consistente 
em conjunto de evidências seguro e idôneo capaz de demonstrar a materialidade do crime e indícios 
razoáveis de autoria.

O cerne da imputação formulada contra o Ministro decorre, essencialmente, do fato de ele ter pedi-
do vista de um processo, com a suposta intenção deliberada de postergar o julgamento, apesar de já 
saber que estaria impedido de atuar no feito. Ocorre que, desde a primeira vez em que o processo 
foi inserido na pauta de julgamento no TCU até a ocasião do pedido de vista pelo denunciado, trans-
correram quase cinco meses, com diversos adiamentos e retiradas, mas nenhuma delas por ato do 
Ministro acusado.

Além disso, na sessão em que ele solicitou vista, por equívoco, não foi registrado impedimento ou 
suspeição do Ministro no sistema. Vale ressaltar também que não houve nem mesmo advertência 
quanto ao pedido de vista do denunciado pelos demais Ministros do TCU, advogados, partes, pelo 
secretário da sessão ou, até mesmo, pelo representante do Ministério Público que atua no TCU. Essa 
circunstância revela a ausência de conhecimento geral sobre o mencionado impedimento e a even-
tual irregularidade do ato praticado pelo Ministro. 

Em razão disso, mostra-se crível a versão do acusado no sentido de que foi levado a acreditar que se 
encontrava plenamente apto a participar do referido julgamento e, assim, desempenhar as funções 
e prerrogativas inerentes ao cargo, dentre elas a de pedir vista regimental para melhor estudar os 
casos em julgamento. 

O Ministro devolveu os autos após quatorze dias e declarou-se impedido, não tendo participado da 
discussão ou votação do processo em análise.

STF. 1ª Turma. Inq 4075/DF, rel orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julga-
do em 10/9/2019 (Info 951).
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DIREITO PENAL

DIREITO ADMINISTRATIVO

 � É possível aplicar o princípio da insignificância para a conduta de transmitir 
sinal de internet como provedor sem autorização da ANATEL (art. 183 da Lei nº 
9.472/97)?

No STJ: é pacífico que NÃO (Súmula 606-STJ: Não se aplica o princípio da insignificância a casos 
de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico 
previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997).

No STF: prevalece que não. Assim, é inaplicável o princípio da insignificância no crime de transmis-
são clandestina de sinal de internet, por configurar o delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, 
que é crime formal, e, como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação 
(STF. 1ª Turma. HC 124795 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 23/08/2019).

Apesar disso, no HC 157014 AgR/SE, julgado pela 2ª Turma do STF em 17/9/2019 (Info 952), houve 
um empate na votação: dois Ministros entenderam que se deveria reconhecer o princípio e dois 
outros negaram o HC.

Quando há um empate no julgamento de um habeas corpus, prevalece a decisão mais favorável 
ao paciente, conforme determina o art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno do STF.

Logo, neste caso concreto, o réu foi absolvido por se tratar de delito de bagatela, em razão do 
mínimo potencial ofensivo da conduta.

STF. 2ª Turma. HC 157014 AgR/SE, rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o ac. Min Ricardo Lewando-
wski, julgado em 17/9/2019 (Info 952)

 �O STF tem afastado a aplicação da SV 13 a cargos públicos de natureza políti-
ca, como são os cargos de Secretário Estadual e Municipal

O STF tem afastado a aplicação da SV 13 a cargos públicos de natureza política, como são os car-
gos de Secretário Estadual e Municipal.

Mesmo em caso de cargos políticos, será possível considerar a nomeação indevida nas hipóteses de:

• nepotismo cruzado;
• fraude à lei e 
• inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica 

ou por inidoneidade moral do nomeado.

STF. 1ª Turma. Rcl 29033 AgR/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/9/2019 (Info 952).
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 �Não se anula prova prática de taquí-
grafo pelo simples fato de o edital 
prever que o ditado seria feito com 
velocidade crescente e, no dia do 
teste, o ditado ter sido feito de forma 
decrescente

Em concurso para taquígrafo, não se anula 
prova prática de registro taquigráfico pelo 
simples fato de o edital prever que o ditado 
seria feito com velocidade variável e crescente 
e, no dia do teste, o ditado ter sido realizado 
de forma decrescente.

Não se evidencia que isso, em princípio, gere 
quebra de isonomia entre os candidatos, além 
de não haver prejuízo, aplicando-se o princí-
pio pas de nullité sans grief.

STF. 2ª Turma. RMS 36305/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 17/9/2019 (Info 952).

 �Revisão anual de vencimentos não é 
obrigatória, mas chefe do Executivo 
deve justificar

O não encaminhamento de projeto de lei de 
revisão anual dos vencimentos dos servidores 
públicos, previsto no inciso X do art. 37 da 
CF/88, não gera direito subjetivo a indeniza-
ção. Deve o Poder Executivo, no entanto, se 
pronunciar, de forma fundamentada, acerca 
das razões pelas quais não propôs a revisão.

STF. Plenário. RE 565089 /SP, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão 
geral – Tema 19) (Info 953).

 � Em caso de irregularidades do Esta-
do-membro em convênio federal, a 
União somente poderá inscrever o 
ente no SIAFI, no CADIN e no CAUC 
após o término do processo de pres-
tação de contas especial, observados 
os princípios constitucionais da am-
pla defesa e do contraditório

O cadastro restritivo não deve ser feito de for-
ma unilateral e sem acesso à ampla defesa e 
ao contraditório. Isso porque, muitas vezes, a 
inscrição pode ter, além de motivação mera-
mente financeira, razões políticas.

Assim, ao poder central (União) é possível sus-
pender imediatamente o repasse de verbas 
ou a execução de convênios, mas o cadastro 
deve ser feito nos termos da lei, ou seja, me-
diante a verificação da veracidade das irregu-
laridades apontadas. Isso porque o cadastro 
tem consequências, como a impossibilidade 
da repartição constitucional de verbas das 
receitas voluntárias.

A tomada de contas especial, procedimento 
por meio do qual se alcança o reconhecimen-
to definitivo das irregularidades, com a devi-
da observância do contraditório e da ampla 
defesa, tem suas regras definidas em lei. Ao 
final, é possível tornar o dano ao erário dívi-
da líquida e certa, e a decisão tem eficácia de 
título executivo extrajudicial.

STF. Plenário. ACO 2892 AgR/DF, rel. orig. Min. 
Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 11/9/2019 (Info 951).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

 � É possível o pagamento de terço de férias e de décimo terceiro salário aos  
Vereadores, mas desde que isso esteja previsto em lei municipal

O STF decidiu que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de 
terço de férias e décimo terceiro salário (Tema 484 da Repercussão Geral). 

Assim, os Vereadores, mesmo recebendo sua remuneração por meio de subsídio (parcela única), 
podem ter direito ao pagamento de terço de férias e de décimo terceiro salário.

Vale ressaltar, no entanto, que o pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias 
aos agentes políticos com mandato eletivo não é um dever, mas sim uma opção, que depende do 
legislador infraconstitucional.

Assim, a definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de 
liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Em outras palavras, o legislador muni-
cipal decide se irá ou não conceder tais verbas aos Vereadores. Se não houver lei concedendo, eles 
não terão direito.

Desse modo, é possível o pagamento de terço de férias e de décimo terceiro salário aos Vereado-
res, mas desde que a percepção de tais verbas esteja prevista em lei municipal.

STF. 1ª Turma. Rcl 32483 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2019 (Info 950).

 � Compete ao STF julgar a apelação cri-
minal interposta contra sentença de 
1ª instância caso mais da metade dos 
membros do Tribunal de Justiça este-
jam impedidos ou sejam interessados

Compete ao STF julgar a apelação criminal in-
terposta contra sentença de 1ª instância caso 
mais da metade dos membros do Tribunal de 
Justiça estejam impedidos ou sejam interessa-
dos (art. 102, I, “n”, da CF/88).

STF. 2ª Turma. AO 2093/RN, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 3/9/2019 (Info 950).

 �Não há nulidade se o advogado de 
um réu foi intimado para o inter-
rogatório dos demais corréus, mas 
não compareceu

Não há nulidade se o advogado do réu “A” foi 
devidamente intimado para o interrogatório 
dos demais corréus (“X”, “Y”, “Z”), mas decide 
não comparecer.

STF. 2ª Turma. AO 2093/RN, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 3/9/2019 (Info 950).
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 � Em julgamento específico, houve empate na votação e, diante disso, a 2ª Turma 
do STF afastou a prisão do paciente porque ela estaria baseada unicamente na 
execução provisória da pena
Após empate na votação, a 2ª Turma do STF concedeu habeas corpus ao paciente (réu condenado 
em 1ª e 2ª instâncias), para lhe assegurar o direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julga-
do da sentença penal condenatória.

Em outras palavras, a 2ª Turma do STF afastou a execução provisória da pena.

O Min. Relator Ricardo Lewandowski apresentou como argumentos, dentre outros:

• a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, 
ressalvada a hipótese de prisão cautelar (art. 312 do CPP), ofende o princípio da presunção de ino-
cência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

• o entendimento do STF proferido no HC 126.292/SP não respeitou, necessariamente, o princípio do 
duplo grau de jurisdição, uma vez que deu azo ao início do cumprimento de pena tanto do indiví-
duo absolvido em primeiro grau e condenado em segundo grau de jurisdição, bem como daquele 
que apenas foi condenado em segunda instância, por ter foro por prerrogativa de função em Tribu-
nal de Justiça ou em Tribunal Regional Federal.

• o entendimento do STF que admite a execução provisória da pena viola a proibição do retrocesso 
em matéria de direitos fundamentais, princípio que se encontra expressamente estampado no art. 
30 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948.

• ficou consignado na sentença condenatória que o réu poderia recorrer em liberdade. Esse comando da 
sentença não foi impugnado pelo Ministério Público, tendo havido coisa julgada quanto a este ponto. 
Logo, esse direito de recorrer em liberdade deve vigorar até o trânsito em julgado. Assim, não é possí-
vel que, ao julgar um recurso da defesa, o Tribunal de Justiça determine o início da execução provisória 
da pena, sob pena de incorrer em verdadeira reformatio in pejus.

STF. 2ª Turma. HC 151430 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 3/9/2019 
(Info 950).

Essa decisão da 2ª Turma representa uma nova mudança de entendimento do STF? Podemos dizer 
que o STF passou a proibir a execução provisória da pena?

NÃO. Esse é um dos temas mais polêmicos dentro do STF. O entendimento sobre a possibilidade de 
execução provisória da pena foi construído com uma apertada maioria (6x5). Ocorre que, depois dis-
so, o Min. Teori Zavascki faleceu e o Min. Gilmar Mendes (que votou originalmente pela possibilidade 
de execução provisória da pena) anunciou que teria mudado de entendimento.

Assim, é possível que, ao apreciar novamente o tema, o Plenário do STF reveja a possibilidade de 
execução provisória da pena.

Como alguns Ministros vislumbram essa possibilidade, têm sido proferidas decisões monocráticas e 
votos nos colegiados tentando, desde já, reverter o cenário, ou seja, proibir a execução provisória da 
pena. Este foi um desses casos. No entanto, tecnicamente falando, o entendimento do Plenário do STF 
continua sendo, formalmente, o de que é possível a execução provisória da pena e que ela não viola o 
princípio da presunção de inocência. A última decisão do Plenário da Corte foi nesse sentido.
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 �A perícia realizada por perito papi-
loscopista não pode ser considerada 
prova ilícita nem deve ser excluída 
do processo

O exame de corpo de delito deve ser realizado 
por perito oficial (art. 159 do CPP).

Do ponto de vista estritamente formal, o perito 
papiloscopista não se encontra previsto no art. 
5º da Lei nº 12.030/2009, que lista os peritos 
oficiais de natureza criminal.

Apesar disso, a perícia realizada por perito 
papiloscopista não pode ser considerada prova 
ilícita nem deve ser excluída do processo.

Os peritos papiloscopistas são integrantes de 
órgão público oficial do Estado com diversas 
atribuições legais, sendo considerados órgão 
auxiliar da Justiça.

Não deve ser mantida decisão que determina-
va que, quando o réu fosse levado ao Plenário 
do Júri, o juiz-presidente deveria esclarecer aos 
jurados que os papiloscopistas – que realizaram 
o laudo pericial – não são peritos oficiais. Esse 
esclarecimento retiraria a neutralidade do con-
selho de sentença. Isso porque, para o jurado 
leigo, a afirmação, pelo juiz, no sentido de que o 
laudo não é oficial equivale a tachar de ilícita a 
prova nele contida. Assim, cabe às partes, res-
peitado o contraditório e a ampla defesa, duran-
te o julgamento pelo tribunal do júri, defender a 
validade do documento ou impugná-lo.

STF. 1ª Turma. HC 174400 AgR/DF, rel. orig. Min. 
Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 24/9/2019 (Info 953).

 � Em ação penal envolvendo réus co-
laborares e não colaboradores, o réu 
delatado tem o direito de apresentar 
suas alegações finais somente após o 
réu que firmou acordo de colabora-
ção premiada
O réu delatado tem o direito de apresentar suas 
alegações finais somente após o réu delator.

Os réus colaboradores não podem se mani-
festar por último (ou no mesmo prazo dos 
réus delatados) porque as informações trazi-
das por eles possuem uma carga acusatória.

O direito fundamental ao contraditório e à am-
pla defesa deve permear todo o processo legal, 
garantindo-se sempre a possibilidade de a de-
fesa se manifestar depois do agente acusador. 
Vale ressaltar que pouco importa a qualificação 
jurídica do agente acusador: Ministério Público 
ou corréu colaborador. Se é um “agente acusa-
dor”, a defesa deve falar depois dele.

Ao se permitir que os réus colaboradores 
falem por último (ou simultaneamente com 
os réus delatados), há uma inversão proces-
sual que ocasiona sério prejuízo ao delatado, 
tendo em vista que ele não terá oportunidade 
de repelir os argumentos eventualmente incri-
minatórios trazidos pelo réu delator ou para 
reforçar os favoráveis à sua defesa. 

Permitir o oferecimento de memoriais escri-
tos de réus colaboradores, de forma simultâ-
nea ou depois da defesa – sobretudo no caso 
de utilização desse meio de prova para pro-
lação da condenação –, compromete o pleno 
exercício do contraditório, que pressupõe o 
direito de a defesa falar por último, a fim de 
poder reagir às manifestações acusatórias. 

STF. 2ª Turma. HC 157627 AgR/PR, rel. orig. 
Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 27/8/2019 (Info 949).
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 �Não há violação da SV 14 se os ele-
mentos de prova estão disponíveis 
nos autos para as partes

Não há violação da súmula vinculante 14 no 
caso em que, ao contrário do que alega a defe-
sa, os áudios interceptados foram juntados ao 
inquérito policial e sempre estiveram disponí-
veis para as partes, inclusive na forma digitali-
zada depois de deflagrada a investigação.

Súmula vinculante 14-STF: É direito do defen-
sor, no interesse do representado, ter acesso 
amplo aos elementos de prova que, já docu-
mentados em procedimento investigatório 
realizado por órgão com competência de 
polícia judiciária, digam respeito ao exercício 
do direito de defesa.

Caso concreto: defesa ingressou com recla-
mação no STF alegando que o magistrado não 
permitiu que ela tivesse acesso ao procedi-
mento de interceptação telefônica que serviu 
de base ao oferecimento da denúncia. Ficou 
provado, no entanto, que o procedimento 
estava disponível para a defesa, de forma que 
não houve violação à SV 14.

STF. 1ª Turma. Rcl 27919 AgR/GO, Rel. Min. 
Rosa Weber, julgado em 27/8/2019 (Info 949).

 �Nem toda mãe de criança deverá ter 
direito à prisão domiciliar ou a rece-
ber medida alternativa à prisão

No HC 143641/SP, a 2ª Turma do STF decidiu 
que, em regra, deve ser concedida prisão 
domiciliar para todas as mulheres presas que 
sejam gestantes, puérperas, mães de crianças 
ou mães de pessoas com deficiência.

Vale ressaltar, no entanto, que nem toda mãe 
de criança deverá ter direito à prisão domici-
liar ou a receber medida alternativa à prisão.

De fato, em regra, o mais salutar é evitar a pri-
são e priorizar o convívio da mãe com a criança. 
Entretanto, deve-se analisar as condições es-
pecíficas do caso porque pode haver situações 
em que o crime é grave e o convívio com a mãe 
pode prejudicar o desenvolvimento do menor.

Ex: situação na qual a mulher foi presa em 
flagrante com uma enorme quantidade de 
armamento em sua residência. Além disso, 
havia indícios de que ela integra grupo crimi-
noso voltado ao cometimento dos delitos de 
tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, 
ameaça e homicídio.

STF. 1ª Turma. HC 168900/MG, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, julgado em 24/9/2019 (Info 953).
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 �A ausência de defensor, devidamente 
intimado, à sessão de julgamento não 
implica, por si só, nulidade processual

A ausência de defensor, devidamente intima-
do, à sessão de julgamento não implica, por 
si só, nulidade processual.

Caso concreto: em ação penal originária que 
tramitava no TJ, o defensor foi intimado da 
sessão de julgamento, mas deixou de com-
parecer e de fazer a sustentação oral; não 
há nulidade.

Intimada a defesa para a sessão de julgamen-
to da ação penal originária, a ausência da 
sustentação oral prevista no art. 12 da Lei nº 
8.038/90 não invalida a condenação.

STF. 1ª Turma. HC 165534/RJ, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Bar-
roso, julgado em 3/9/2019 (Info 950).

 �Não cabe revisão criminal con-
tra decisão que se limita a inad-
mitir recurso

Não cabe revisão criminal para impugnar 
decisão que se limita a inadmitir recurso.

A decisão suscetível de impugnação por 
meio de revisão criminal consiste no 
ato jurisdicional que impõe ou chancela 
(confirma) o mérito de pronunciamento 
condenatório. Não cabe revisão criminal 
contra decisões posteriores que, correta 
ou incorretamente, tenham inadmitido ou 
negado provimento a recursos, visto que 
essas manifestações jurisdicionais não 
compõem o título condenatório.

STF. Plenário. RvC 5480 AgR/AM, Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado em 12/9/2019 (Info 
951).

 �A impenhorabilidade dos bens vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) é 
absoluta, não podendo ser afastada para satisfação de crédito trabalhista

O art. 18 da Lei nº 8.929/94 prevê que os bens vinculados à CPR são impenhoráveis:

Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas 
do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar 
a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob 
pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Essa impenhorabilidade é considerada absoluta porque existe em virtude da lei e do interesse 
público de estimular o crédito agrícola. Por essa razão, tal impenhorabilidade prevalece mesmo 
se estivermos diante da execução de créditos de natureza trabalhista.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.327.643-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/05/2019 (Info 653).
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 �A ação social reparatória (ut univer-
si) ajuizada pela sociedade empresá-
ria contra ex-administradores (art. 
159 da Lei das SA), depende de autori-
zação da assembleia geral, podendo 
esta autorização ser comprovada 
após o ajuizamento da ação
A ação social reparatória (ut universi) ajuizada 
pela sociedade empresária contra administra-
dores ou ex-administradores, na forma do art. 
159 da Lei nº 6.404/76, depende de autorização 
da assembleia geral ordinária ou extraordinária.

A redação do art. 159 da LSA afirma que 
esta autorização é prévia, ou seja, a auto-
rização deveria ser obtida antes do ajuiza-
mento da ação, sendo juntada com a peti-
ção inicial da demanda.

Vale ressaltar, contudo, que a jurisprudência ad-
mite que essa autorização assemblear seja obti-
da mesmo após a propositura da ação social.

Assim, ainda que a ação social tenha sido pro-
posta sem a autorização, é possível que este 
vício seja sanado e que a assembleia-geral 
confira a autorização durante a tramitação.

Isso se justifica porque essa autorização está 
relacionada com a capacidade da companhia 
de estar em juízo (legitimatio ad processum). 
Logo, eventual irregularidade pode vir a ser 
sanada após o ajuizamento da ação, devendo 
o juiz designar prazo para que a sociedade 
anônima faça a regularização na forma do art. 
76 do CPC/2015.

Art. 159. Compete à companhia, mediante pré-
via deliberação da assembleia-geral, a ação de 
responsabilidade civil contra o administrador, 
pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.778.629-RS, Rel. Min. Paulo 
de Tarso Sanseverino, julgado em 06/08/2019 
(Info 653).

 �A decretação da falência não impor-
ta, por si, na extinção da personalida-
de jurídica da sociedade
Segundo o procedimento regrado pelo Decre-
to-Lei nº 7.661/45 (antiga Lei de Falências), a 
decretação da falência não implica a imediata 
e incondicional extinção da pessoa jurídica, 
mas tão só impõe ao falido a perda do direi-
to de administrar seus bens e deles dispor, 
conferindo ao “síndico” (atualmente chamado 
de “administrador judicial”) a representação 
judicial da massa.

Ao término do processo falimentar, concluídas 
as fases de arrecadação, verificação e classifi-
cação dos créditos, realização do ativo e paga-
mento do passivo, se eventualmente sobejar 
patrimônio da massa, a lei faculta ao falido 
requerer a declaração de extinção de todas as 
suas obrigações, pedido cujo acolhimento auto-
riza-o voltar ao exercício do comércio.

Portanto, a decretação da falência, que enseja a 
dissolução, é o primeiro ato do procedimento e 
não importa, por si, na extinção da personalida-
de jurídica da sociedade. A extinção, precedida 
das fases de liquidação do patrimônio social e 
da partilha do saldo, dá-se somente ao fim do 
processo de liquidação, que todavia pode ser 
antes interrompido, se acaso revertidas

as razões que ensejaram a dissolução, como 
na hipótese em que requerida e declarada a 
extinção das obrigações.

STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1.265.548-SC, Rel. 
Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. Acd. Min. An-
tonio Carlos Ferreira, julgado em 25/06/2019 
(Info 653).

Obs: o entendimento acima exposto também 
pode ser aplicado para a atual Lei de Falência 
(Lei nº 11.101/2005).



JULGADOS 
EM DESTAQUE

31

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

DIREITO ELEITORAL

 � É possível aplicar o prazo de 8 anos de inelegibilidade, introduzido pela LC 
135/2010 (Lei da Ficha Limpa), às condenações por abuso de poder, mesmo nos 
casos em que o processo já tinha transitado em julgado quando a Lei da Ficha 
Limpa entrou em vigor

É possível aplicar o prazo de 8 anos de inelegibilidade, introduzido pela LC 135/2010 (Lei da Ficha 
Limpa), às condenações por abuso de poder, mesmo nos casos em que o processo já tinha transita-
do em julgado quando a Lei da Ficha Limpa entrou em vigor.

O fato de a condenação nos autos de representação por abuso de poder econômico ou político 
haver transitado em julgado, ou mesmo haver transcorrido o prazo da sanção de três anos, imposta 
por força de condenação pela Justiça Eleitoral, não afasta a incidência da inelegibilidade constante da 
alínea “d” do inciso I do art. 1º da LC 64/90, cujo prazo passou a ser de 8 anos.

Exemplo: em 2009, João, político, foi condenado em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, pela 
prática de abuso de poder político.  Naquela época não havia ainda a Lei da Ficha Limpa. Vigorava a 
redação originária do art. 1º, I, “d”, da LC 64/90. Logo, a Justiça Eleitoral determinou que João ficasse 
inelegível por 3 anos. O processo transitou em julgado em 10/09/2010 e João cumpriu os 3 anos de 
inelegibilidade, conforme havia sido determinado.

Nas eleições de 2016, já imaginando que estaria livre da inelegibilidade, ele tentou concorrer ao cargo 
de Prefeito, apresentando requerimento de registro de candidatura. Ele não pode concorrer. Isso por-
que, em 2010, a Lei da Ficha Limpa aumentou a punição prevista no art. 1º, I, “d”, da LC 64/90 de 3 para 
8 anos. Mesmo a Lei da Ficha Limpa tendo entrado em vigor após o fato praticado por João, este novo 
diploma deve ser aplicado ao caso concreto. Logo, a inelegibilidade de João, que era de 3 anos (e que 
acabou em 2012 = 3 + 2009), subiria para 8 anos (e a inelegibilidade perduraria até 2017 = 8 + 2009).

STF. Plenário. ARE 1180658 AgR/RN, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Rosa We-
ber, julgado em 10/9/2019 (Info 951).

 �O Diretório Nacional de Partido Político tem legitimidade ativa para propor ação de 
indenização por ofensas feitas contra candidato da agremiação e contra o Partido

O Diretório Nacional de Partido Político tem legitimidade ativa para ajuizamento de demanda indeni-
zatória por alegada ofensa lançada contra candidato a cargo político.

Ex: o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) possui legitimidade para ajuizar ação de 
indenização por danos morais em razão de ofensas feitas contra a então candidata da agremiação 
Dilma Rousseff e contra o próprio Partido.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.484.422-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/05/2019 (Info 653).


