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LEI 14.039/2020: 
AFIRMA QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR ADVOGADOS 
E POR PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE POSSUEM 
NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR

Obrigatoriedade de licitação

Como regra, a CF/88 impõe que a Administração Pública somente pode contratar obras, serviços, com-
pras e alienações se realizar uma licitação prévia para escolher o contratante (art. 37, XXI).

O inciso XXI do art. 37 da CF/88 afirma que a lei poderá especificar casos em que os contratos administra-
tivos poderão ser celebrados sem esta prévia licitação. A isso, a doutrina denomina “contratação direta”.

Assim, a regra na Administração Pública é a contratação precedida de licitação. Contudo, a legislação po-
derá prever casos excepcionais em que será possível a contratação direta, sem licitação.

Contratação direta

A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) prevê três grupos de situações em que a contratação ocorrerá sem 
licitação prévia. São as chamadas licitações dispensadas, dispensáveis e inexigíveis. Vejamos o quadro 
comparativo abaixo:
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Dispensada Dispensável Inexigível

Art. 17 Art. 24 Art. 25

Rol taxativo Rol taxativo Rol exemplificativo

A lei determina a não realização 
da licitação, obrigando a con-

tratação direta.

A lei autoriza a não realização da li-
citação. Mesmo sendo dispensável, 
a Administração pode decidir reali-
zar a licitação (discricionariedade).

Como a licitação é uma disputa, 
é indispensável que haja plura-
lidade de objetos e pluralidade 

de ofertantes para que ela possa 
ocorrer. Assim, a lei prevê alguns 
casos em que a inexigibilidade se 
verifica porque há impossibilida-

de jurídica de competição.

Ex.: quando a Administração 
Pública possui uma dívida com 
o particular e, em vez de pagá-
-la em espécie, transfere a ele 
um bem público desafetado, 

como forma de quitação do dé-
bito. A isso chamamos de dação 

em pagamento (art. 17, I, “a”).

Ex.: compras de pequeno valor 
(inciso II).

Ex.: contratação de artista consa-
grado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública para fazer o 
show do aniversário da cidade.

Inexigibilidade

O art. 25 da Lei nº 8.666/93 trata sobre inexigibilidade de licitação nos seguintes termos. Vou destacar 
aqui somente a hipótese do inciso II:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publici-
dade e divulgação;

(...)
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Veja agora quais são esses serviços de que trata 
o art. 13, com especial atenção para as situações 
descritas nos incisos III e V:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se 
serviços técnicos profissionais especializados 
os trabalhos relativos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos ou executivos;

II - pareceres, perícias e avaliações em geral;

III - assessorias ou consultorias técnicas e 
auditorias financeiras ou tributárias;

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento 
de obras ou serviços;

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas;

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

VII - restauração de obras de arte e bens de 
valor histórico.

VIII - (Vetado).

§ 1º Ressalvados os casos de inexigibilidade 
de licitação, os contratos para a prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados 
deverão, preferencialmente, ser celebrados 
mediante a realização de concurso, com esti-
pulação prévia de prêmio ou remuneração.

§ 2º Aos serviços técnicos previstos neste arti-
go aplica-se, no que couber, o disposto no art. 
111 desta Lei.

§ 3º A empresa de prestação de serviços 
técnicos especializados que apresente rela-
ção de integrantes de seu corpo técnico em 
procedimento licitatório ou como elemento 
de justificação de dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, ficará obrigada a garantir que os 
referidos integrantes realizem pessoal e dire-
tamente os serviços objeto do contrato.

Resumindo o que esses dispositivos acima trans-
critos querem dizer: 

Os serviços técnicos profissionais especia-
lizados, quando tiverem natureza singular, 
poderão ser contratados pela Administração 
Pública mesmo sem licitação, desde que o 
contratado tenha notória especialização.

Antes da Lei nº 14.039/2020, advogados e profis-
sionais de contabilidade poderiam ser contratados 
pela Administração Pública sem licitação?

SIM. Isso, em tese, já era possível, considerando 
que os serviços prestados por advogados e por 
profissionais de contabilidade são considerados 
“serviços técnicos profissionais especializados”, 
estando previstos nos incisos III e V do art. 13 da 
Lei nº 8.666/93:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se 
serviços técnicos profissionais especializados 
os trabalhos relativos a:

(...)

III - assessorias ou consultorias técnicas e 
auditorias financeiras ou tributárias;

(...)

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas;

(...)

Vale ressaltar, no entanto, que não basta ser 
um serviço técnico profissional especializado. É 
necessário também que esse serviço técnico pro-
fissional especializado tenha natureza singular e 
seja desempenhado por profissional ou empresa 
de notória especialização.

Assim, para que haja a contratação direta por 
inexigibilidade, é necessário, portanto, o preen-
chimento de três requisitos cumulativos:
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“a) serviço técnico: são aqueles enumera-
dos, exemplificativamente, no art. 13 da Lei 
8.666/1993, tais como: estudos, planejamentos, 
pareceres, perícias, patrocínio de causas etc.;

b) serviço singular: a singularidade do serviço 
depende da demonstração da excepcionalidade 
da necessidade a ser satisfeita e da impossibilida-
de de sua execução por parte de um profissional 
comum; e

c) notória especialização do contratado: desta-
que e reconhecimento do mercado em sua área de 
atuação, o que pode ser demonstrado por várias 
maneiras (estudos, experiências, publicações, or-
ganização, aparelhamento etc.).” (OLIVEIRA, Rafael 
Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 
5ª ed., São Paulo: GEN/Método, 2017, p. 554-555)

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do 
Tribunal de Contas da União:

Súmula 252-TCU: A inviabilidade de competi-
ção para a contratação de serviços técnicos, 
a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 
8.666/1993, decorre da presença simultânea 
de três requisitos: serviço técnico especializa-
do, entre os mencionados no art. 13 da refe-
rida lei, natureza singular do serviço e notória 
especialização do contratado.

O que fez a Lei nº 14.039/2020?

Inseriu dispositivos no Estatuto da OAB (Lei nº 
8.906/94) e na Lei dos Contadores (DL 9.295/46) 
afirmando, expressamente, que os serviços 
prestados pelos advogados e profissionais de 
contabilidade são, por sua natureza, técnicos 
e singulares, quando comprovada sua notória 
especialização, nos termos da lei.

Vejamos os dispositivos inseridos:

Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB):

Art.  3º-A. Os serviços profissionais de advoga-
do são, por sua natureza, técnicos e singula-
res, quando comprovada sua notória especia-
lização, nos termos da lei.

Parágrafo único. Considera-se notória espe-
cialização o profissional ou a sociedade de 
advogados cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica 
ou de outros requisitos relacionados com 
suas atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o 
mais adequado à plena satisfação do objeto 
do contrato.

Lei dos Contadores (DL 9.295/46):

Art. 25. (...)

§ 1º Os serviços profissionais de contabilidade 
são, por sua natureza, técnicos e singulares, 
quando comprovada sua notória especializa-
ção, nos termos da lei.

§ 2º Considera-se notória especialização o 
profissional ou a sociedade de profissionais 
de contabilidade cujo conceito no campo de 
sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica 
ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho 
é essencial e indiscutivelmente o mais adequa-
do à plena satisfação do objeto do contrato.

A definição de notória especialização inserida 
pela Lei nº 14.039/2020 é a mesma que já consta-
va no § 1º do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Compare:
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Art. 25 (...)

§ 1º Considera-se de notória especialização 
o profissional ou empresa cujo conceito no 
campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, 
equipe técnica, ou de outros requisitos rela-
cionados com suas atividades, permita inferir 
que o seu trabalho é essencial e indiscutivel-
mente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato.

O que a jurisprudência e a doutrina diziam a respei-
to da contratação de advogados por inexigibilidade 
de licitação antes da Lei nº 14.039/2020?

O STF, em recente julgado, afirmou que isso era 
possível, mas apontou alguns requisitos:

A contratação direta de escritório de advoca-
cia, sem licitação, deve observar os seguintes 
parâmetros: a) existência de procedimento 
administrativo formal; 

b) notória especialização profissional; 

c) natureza singular do serviço; 

d) demonstração da inadequação da pres-
tação do serviço pelos integrantes do Poder 
Público; 

e) cobrança de preço compatível com o prati-
cado pelo mercado. 

STF. 1ª Turma. Inq 3074, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 26/8/2014.

Confira agora o entendimento do STJ a esse respeito:

Jurisprudência em Teses (Ed. 97):

Tese 7: A contratação de advogados pela ad-
ministração pública, mediante procedimento 
de inexigibilidade de licitação, deve ser devi-

damente justificada com a demonstração de 
que os serviços possuem natureza singular 
e com a indicação dos motivos pelos quais 
se entende que o profissional detém notória 
especialização.

(...) V - A inexigibilidade de licitação prevista no 
art. 25, II, da Lei n. 8.666/93 não se contenta 
com a natureza técnica do serviço contratado. 
Exige a conjugação da natureza técnica (art. 
13) com a natureza singular e a notória espe-
cialização dos profissionais ou empresas (art. 
25, II). Assim, deve prevalecer o entendimento 
exposto no decisum recorrido, e não aquele 
que pretende, ao arrepio da lei, generalizar a 
inexigibilidade de licitação para todas as con-
tratações de serviços advocatícios. (...)

STJ. 2ª Turma. AREsp 1543113/SP, Rel. Min. 
Francisco Falcão, julgado em 10/03/2020.

O TCU também é incisivo em apontar que, em 
regra, a contratação de serviços advocatícios pre-
cisa ser feita mediante licitação e que a inexigibi-
lidade só é possível se o serviço exigido, no caso 
concreto, for singular e o advogado ou escritório 
contratado gozar de notória especialização. Nes-
se sentido, confira excerto do voto do Ministro-
-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti:

“6.2.29. A contratação de serviços advocatícios 
é tema pacífico nesta Corte de Contas, cujo 
entendimento é a necessidade de processo 
licitatório para a contratação de serviços dessa 
natureza, exceto quando ficar comprovada a 
notória especialização e a singularidade do 
objeto.

6.2.30. Das análises dos diversos processos 
sobre esse tema existentes nesta Corte de 
Contas, percebe-se que o termo notória es-
pecialização tem tido diversas interpretações 
capciosas por alguns administradores públi-
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cos. Vejamos os termos do § 1º, art. 25 da Lei 
8.666/1993 ao definir Notória Especialização:

§ 1º - Considera-se de notória especializa-
ção o profissional ou empresa cujo conceito 
no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, expe-
riências, publicações, organização, apare-
lhamento, equipe técnica, ou de outros re-
quisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essen-
cial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objeto do contrato.

6.2.31. Da leitura do normativo extrai-se que é 
necessário, mas não suficiente, o profissional 
gozar de renomado conceito profissional. Seu 
trabalho há de ser, ainda, essencial e o mais 
adequado à administração pública.

6.2.32. No mais, não se pode contratar por 
inexigibilidade um serviço comum, rotineiro e 
que possa ser prestado por qualquer profis-
sional da área, uma vez que a lei exige, para 
tanto, a natureza singular do serviço (art. 25, II, 
Lei 8.666/1993).

6.2.33. Esta Corte tem firme entendimento que 
serviços gerais de advocacia podem ser desen-
volvidos por inúmeros profissionais da área ju-
rídica. A contratação em discussão se efetivou 
para defesa de réus acusados de cometerem 
ilegalidades na admissão de pessoal em desa-
cordo com a Constituição Federal, concessão 
de diárias em valores superiores ao previsto 
em norma, pagamentos de salários superiores 
ao teto constitucional e aquisição e reembolso 
de passagens de forma irregular. Não se está, 
portanto, diante de objeto singular, incomum, 
anômalo, nem de notória especialização, 
sendo, nesse caso, imprescindível o processo 
licitatório, caso fosse regular a contratação.” 
(Acórdão 1193/2019 – Plenário, Relator Augus-

to Sherman, Tomada de Contas Especial, Data 
da sessão: 22/05/2019).

A doutrina também faz coro às ressalvas e preo-
cupações manifestadas pela jurisprudência:

“Preocupa-nos a utilização indiscriminada des-
te dispositivo, muitas vezes permitida pelos 
órgãos de controle. Cite-se como exemplo a 
contratação de serviços advocatícios de asses-
soramento jurídico cotidiano; no caso daque-
les serviços, a utilização deveria se restringir 
àquela contratação que se alinhasse aos 
limites traçados pelo legislador, não apenas 
no pertinente à notória especialização, tão 
flexibilizada pelos gestores, mas, sobretudo, 
no que concerne à singularidade dos serviços 
prestados. Nesse diapasão, pensamos que o 
patrocínio ou a defesa de causas judiciais e 
administrativas, previstas no inciso V do artigo 
13, do estatuto (aquele artigo dá exemplos de 
serviços técnicos especializados), não devem 
ser enquadrados como hipóteses de inexigibi-
lidade, quando se referirem a assessoramento 
jurídico cotidiano.

A singularidade imposta pelo artigo 24 parece 
restringir a hipótese a serviços específicos, 
delimitados e extraordinários, que requei-
ram a ‘expertise’ não verificada nos quadros 
da administração. Nesse ponto, imperioso 
relembrar que os assessoramentos jurídicos, 
naturais à advocacia pública, e o patrocínio ou 
defesa habitual, das diversas causas judiciais 
propostas em favor ou em face dos entes ou 
órgãos da Administração, caracterizam-se 
como atividades próprias de carreira funcio-
nal. A concepção constitucional prevista no 
inciso II do artigo 37, da Constituição Federal, 
exige o provimento de tais cargos median-
te aprovação prévia em concurso, seja pela 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
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motivo pelo qual reputamos como imprete-
rível a existência de quadro de servidores de 
carreira, para cumprir tais atribuições.” (TOR-
RES, Ronny Charles Lopes de. Leis de Licitações 
Públicas comentadas. Salvador: Juspodivm, 
2019, p. 367-368).

Até agora parece que a Lei nº 14.039/2020 apenas 
repetiu aquilo que já era amplamente reconhecido 
pela Lei nº 8.666/93 e pela jurisprudência. Qual foi, 
então, o real objetivo dessa Lei?

A Lei nº 14.039/2020, de forma sutil, tentou abo-
lir, na prática, um dos requisitos exigidos pela 
Lei nº 8.666/93 e pela jurisprudência: a natureza 
singular do serviço.

A redação da Lei nº 14.039/2020, propositalmen-
te, embaralha os conceitos ao afirmar que os 
serviços prestados por advogados e por profis-
sionais de contabilidade “são, por sua natureza, 
técnicos e singulares, quando comprovada 
sua notória especialização”. 

Em outras palavras, em uma interpretação literal, 
o que dispositivo afirma é que o serviço desem-
penhado pelo profissional deve ser considerado 
técnico e singular quando for comprovada a sua 
notória especialização. Ocorre que não existe 
essa proposta relação de consequencialidade.

Com isso, como já dito, a lei mistura três concei-
tos distintos e autônomos:

1) serviços técnicos profissionais especializados;

2) serviços de natureza singular;

3) serviços exercidos por quem tenha notória 
especialização.

Os serviços advocatícios e de contabilidade são 
sempre serviços técnicos profissionais especializa-
dos. Sempre. É da sua essência. Lei nenhuma po-

deria dizer o contrário. Além disso, estão previs-
tos expressamente no art. 13 da Lei nº 8.666/93. 

Vale ressaltar, no entanto, que nem sempre os 
serviços advocatícios e de contabilidade terão 
natureza singular. Imaginemos o ajuizamento 
de uma execução fiscal para cobrança de IPTU. 
Consiste em serviço advocatício e, portanto, tem 
natureza técnica profissional especializada. Por 
outro lado, é um serviço de natureza comum, 
que nada tem de singular (único, distinto, ímpar). 
Logo, não pode ser contratado diretamente sem 
licitação mesmo que o escritório que seja contra-
tado detenha notória especialização. Neste caso, 
teremos duas opções:

• esse serviço terá que ser desempenhado pela 
Procuradoria do Município, composta por servi-
dores concursados, nos termos do art. 37, II, da 
CF/88 (posição que reputo correta); ou

• mesmo que se admita que o Município não 
está obrigado a ter Procuradoria própria (como, 
infelizmente, verificados em alguns decisões 
- v.g., STF RE 893694 AgR), então, neste caso, 
a Administração Pública teria que contratar 
o advogado ou escritório por meio de licita-
ção, considerando que o art. 25, II, da Lei nº 
8.666/93 não está cumprido já que se trata de 
serviço comum.

A interpretação literal da Lei nº 14.039/2020 leva-
ria à conclusão de que se os serviços advocatícios 
e de contabilidade fossem realizados por profis-
sional ou sociedade com notória especialização, 
automaticamente estaria dispensada a licitação. 
Essa interpretação, contudo, é inconstitucional e 
afronta a própria definição de inexigibilidade. A 
inexigibilidade de licitação ocorre quando a com-
petição não é possível. Se o serviço de advocacia 
ou contabilidade é comum (não singular), existe a 
possibilidade de competição e, portanto, não há 
razões jurídicas ou morais para se evitar a licita-



REPORTAGEM 
DE CAPA

8

ção, instituto que existe não apenas para atender a um comando constitucional expresso, como também 
para garantir a moralidade e a impessoalidade na Administração Pública.

Veto

Esse projeto de lei havia sido vetado, em 08/01/2020, sob o seguinte fundamento:

“A propositura legislativa, ao considerar que todos os serviços advocatícios e contábeis são, na essên-
cia, técnicos e singulares, viola o princípio constitucional da obrigatoriedade de licitar, nos termos do 
inciso XXI, do art. 37 da Constituição da República, tendo em vista que a contratação de tais serviços 
por inexigibilidade de processo licitatório só é possível em situações extraordinárias, cujas condições 
devem ser avaliadas sob a ótica da Administração Pública em cada caso específico, conforme entendi-
mento do Supremo Tribunal Federal (v.g. lnq. 3074-SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 
193, de 3-10-2014)”. 

O Congresso Nacional, contudo, decidiu rejeitar o veto, razão pela qual o projeto aprovado tornou-se lei.

Vigência

A Lei nº 14.039/2020 entrou em vigor na data de sua publicação (18/08/2020). 

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

 �Não é compatível com a Constituição 
Federal a regra segundo a qual ape-
nas os Desembargadores mais an-
tigos possam concorrer aos cargos 
diretivos dos Tribunais de Justiça

O art. 62 da Constituição do Estado de São 
Paulo, ao restringir o universo dos possíveis 
candidatos aos órgãos de cúpula do TJ/SP aos 
integrantes de seu órgão especial, é incons-
titucional porque desrespeitou a autonomia 
administrativa dos tribunais, consagrada no 
art. 96, I, “a”, e no art. 99 da CF/88.

O art. 102 da LOMAN (LC 35/79) não foi recep-
cionado pela CF/88, considerando que não é 
compatível com a Constituição Federal a regra 
segundo a qual apenas os Desembargadores 
mais antigos possam concorrer aos cargos 
diretivos dos tribunais. Essa matéria, em 
razão da autonomia consagrada no art. 96, I, 
“a”, e no art. 99 da CF/88, deve ser remetida à 
disciplina regimental de cada tribunal.

STF. Plenário. ADI 3976/SP e MS 32451/
DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 
25/`6/2020 (Info 983).

 �Não é possível que os Estados-mem-
bros criem órgão de segurança 
pública diverso daqueles que estão 
previstos no art. 144 da CF/88

Não é possível que os Estados-membros criem 
órgão de segurança pública diverso daqueles 
que estão previstos no art. 144 da CF/88. 

Os Estados-membros e o Distrito Federal de-
vem seguir o modelo federal. 

O art. 144 da Constituição aponta os órgãos 
incumbidos do exercício da segurança públi-
ca, sendo esse rol taxativo. 

Assim, a Constituição Estadual não pode pre-
ver a criação de Polícia Científica como órgão 
integrante da segurança pública.

Vale ressaltar que nada impede que a Polícia 
Científica, criada pelo Estado-membro para 
ser o órgão responsável pelas perícias, conti-
nue a existir e a desempenhar suas funções, 
sem estar, necessariamente, vinculada à Polí-
cia Civil. No entanto, deve-se afastar qualquer 
interpretação que lhe outorgue caráter de 
órgão de segurança pública.

STF. Plenário. ADI 2575/PR, Rel. Min. Dias Tof-
foli, julgado em 24/6/2020 (Info 983).

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

DIREITO CONSTITUCIONAL

 �O Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para atuar no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça na condição de parte

Os Ministérios Públicos dos Estados podem atuar, diretamente, na condição de partes, perante os 
Tribunais Superiores, em razão da não existência de vinculação ou subordinação entre o Parquet 
Estadual e o Ministério Público da União. Tal conclusão, entretanto, não pode ser aplicada ao Minis-
tério Público do Trabalho, considerando que o MPT é sim órgão vinculado ao Ministério Público da 
União, conforme dispõe o art. 128, I, “b”, da Constituição Federal. 

O MPT integra a estrutura do MPT, atuando perante o Tribunal Superior do Trabalho, não tendo 
legitimidade para funcionar no âmbito do STJ, tendo em vista que esta atribuição é reservada aos 
Subprocuradores-gerais da República integrantes do quadro do Ministério Público Federal.

STJ. 1ª Seção. AgRg no CC 122.940-MS, Rel. Min. Regina Helena C`osta, julgado em 07/04/2020 (Info 670).

DIREITO ADMINISTRATIVO

 � Constitucionalidade do art. 40, § 18 da CF/88 e do art. 9º da EC 41/2003

É constitucional o art. 40, § 18, da CF/88, incluído pela EC 41/2003:

Art. 40 (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas 
pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido 
para os servidores titulares de cargos efetivos.

Também é constitucional o art. 9º da EC 41/2003:

Art. 9º Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos ven-
cimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativa-
mente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.

STF. Plenário. ADI 3133/DF, ADI 3143/DF e ADI 3184/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 
24/6/2020 (Info 983).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do 
Tribunal de Contas

É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

STF. Plenário. RE 636886/AL, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04`/2020 (Repercussão Geral 
– Tema 899) (Info 983 – clipping).

 � É dispensável a submissão ao exame de suficiência pelos técnicos em contabili-
dade formados anteriormente à promulgação da Lei nº 12.249/2010 ou dentro do 
prazo por ela previsto

O Decreto-lei nº 9.295/46 criou o Conselho Federal de Contabilidade e definiu as atribuições do Contador.

A Lei nº 12.249/2010 alterou o art. 12 do DL 9.295/46 para dizer que os contadores e técnicos em 
contabilidade somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão do curso de Bacha-
relado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de 
Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos.

A implementação dos requisitos para a inscrição no conselho profissional surge no momento da 
conclusão do curso. Assim, é dispensável a submissão ao exame de suficiência pelos técnicos em 
contabilidade formados anteriormente à promulgação da Lei nº 12.249/2010 ou dentro do prazo 
por ela previsto.

STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1.830.687-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 30/03/2020 (Info 669).

 �Na concorrência para a venda de bens imóveis, é vedada, à Administração Pública, 
a fixação de caução em valor diverso do estabelecido no art. 18 da Lei nº 8.666/93

O art. 18 da Lei nº 8.666/93 estabelece o valor da caução, na fase de habilitação de concorrência 
pública para venda de bens imóveis, no percentual de 5% da avaliação do imóvel. É proibido que a 
Administração Pública fixe caução em valor diverso do estabelecido em lei. Não cabe, assim, estabe-
lecer percentual diverso ou mesmo aceitar valor de caução inferior a 5% da avaliação do imóvel, em 
face do princípio da legalidade.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.617.745-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. Acd. M`in. Assusete Magalhães, julga-
do em 22/10/2019 (Info 669).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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 �Não é possível a manutenção de quiosques e trailers instalados sobre calçadas 
sem a regular aprovação estatal

Em cidades tomadas por veículos automotores, a maior parte deles a serviço de minoria privilegiada, 
calçadas integram o mínimo existencial de espaço público dos pedestres, a maioria da população. 

No Estado Social de Direito, o ato de se deslocar a pé, em segurança e com conforto, qualifica-se 
como direito de todos, com atenção redobrada para a acessibilidade dos mais vulneráveis, aí incluí-
dos idosos, crianças e pessoas com deficiência. 

Vale ressaltar que as calçadas são consideradas bens públicos, como bens de uso comum do povo 
(art. 99, I, do Código Civil). 

A ninguém é lícito ocupar espaço público (no caso, a calçada), exceto se estritamente conforme à 
legislação e após regular procedimento administrativo. 

Se o apossamento do espaço urbano público ocorre ilegalmente, incumbe ao administrador, sob 
risco de cometimento de improbidade e infração disciplinar, fazer a imediata demolição de even-
tuais construções irregulares e a desocupação de bem turbado ou esbulhado. 

STJ. 2ª Turma. REsp 1.846.075-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020 (Info 671).

 �O prazo prescricional no caso de ação de desapropriação indireta é, em regra, 
de 10 anos; excepcionalmente, será de 15 anos caso se comprove que não foram 
feitas obras ou serviços públicos no local 

O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha 
realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, 
é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.757.352-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/02/2020 (Recurso Repe-
titivo – Tema 1109) (Info 671).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO AMBIENTAL

 �A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sen-
do imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recompo-
sição dos danos ambientais

É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

STF. Plenário. RE 654833, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020 (R`epercussão Geral – 
Tema 999) (Info 983 – clipping).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O erro na concessão de licença ambiental não configura fato de terceiro capaz 
de interromper o nexo causal na reparação por lesão ao meio ambiente

Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral. A pessoa que explora a atividade 
econômica ocupa a posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado 
responsável pelos danos vinculados à atividade. Logo, não se pode admitir a exclusão da responsa-
bilidade pelo fato exclusivo de terceiro ou força maior.

No caso concreto, a construção de um posto de gasolina causou danos em área ambiental protegi-
da. Mesmo tendo havido a concessão de licença ambiental – que se mostrou equivocada – isso não 
é causa excludente da responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

Mesmo que se considere que a instalação do posto de combustível somente tenha ocorrido em 
razão de erro na concessão da licença ambiental, é o exercício dessa atividade, de responsabilidade 
do empreendedor, que gera o risco concretizado no dano ambiental, razão pela qual não há possi-
bilidade de eximir-se da obrigação de reparar a lesão verificada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.612.887-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado `em 28/04/2020 (Info 671).

DIREITO CIVIL

 �No pagamento diferido em parcelas, 
não havendo disposição contratual 
em contrário, é legal a imputação do 
pagamento primeiramente nos juros

A imputação dos pagamentos primeiramente 
nos juros é instituto que, via de regra, alcança 
todos os contratos em que o pagamento é 
diferido em parcelas. O objetivo de fazer isso 
é o de diminuir a oneração do devedor. Ao im-
pedir que os juros sejam integrados ao capital 
para, só depois dessa integração, ser abatido 
o valor das prestações, evita que sobre eles 
(juros) incida novo cômputo de juros.

STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1.843.073-SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 
30/03/2020 (Info 669).

 � É nula a doação entre cônjuges casa-
dos sob o regime da comunhão uni-
versal de bens

É nula a doação entre cônjuges casados sob 
o regime da comunhão universal de bens, na 
medida em que a hipotética doação resultaria 
no retorno do bem doado ao patrimônio co-
mum amealhado pelo casal diante da comu-
nicabilidade de bens no regime e do exercício 
comum da copropriedade e da composse.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.787.027-RS, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 04/02/2020 (Info 670).

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

 �A desoneração dos alimentos fixados entre ex-cônjuges deve considerar outras 
circunstâncias, além do binômio necessidade-possibilidade, tais como a capaci-
dade potencial para o trabalho e o tempo de pensionamento

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é transitório, devendo ser assegurado alimentos ape-
nas durante certo tempo, até que o ex-cônjuge consiga prover o seu sustento com meios próprios.

Assim, ao se analisar se o ex-cônjuge ainda deve continuar recebendo os alimentos, deve-se exa-
minar não apenas o binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circuns-
tâncias, tais como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a 
data do pedido de desoneração.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.829.295-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverin`o, julgado em 10/03/2020 
(Info 669).

 � Existindo evidente interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva de 
delito notório, incabível o acolhimento da tese do direito ao esquecimento para 
proibir qualquer veiculação futura de matérias jornalísticas relacionadas ao 
fato criminoso cuja pena já se encontra cumprida

O chamado direito ao esquecimento, apesar de ser reconhecido pela jurisprudência, não possui 
caráter absoluto. 

Em caso de evidente interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva de delito notório, não 
se pode proibir a veiculação de matérias jornalísticas relacionados com o fato criminoso, sob pena 
de configuração de censura prévia, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Em tal situação, não 
se aplica o direito ao esquecimento.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.736.803-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/04/2020 (Info 670).

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

 �A veiculação de matéria jornalísti-
ca sobre delito histórico que expõe 
a vida cotidiana de terceiros não 
envolvidos no fato criminoso, em 
especial de criança e de adolescente, 
representa ofensa ao princípio da 
intranscendência

Matéria jornalística que, sob o pretexto de 
noticiar crime histórico, expõe a intimidade do 
atual marido e dos filhos da condenada, pes-
soas que não têm relação direta com o fato, 
ofende o princípio da intranscendência ou da 
pessoalidade da pena, descrito no art. 5º, XLV, 
da CF/88 e no art. 13 do Código Penal. Isso 
porque, ao expor publicamente a intimidade 
dos referidos familiares em razão do crime 
ocorrido, a reportagem compartilhou dimen-
sões evitáveis e indesejáveis dos efeitos da 
condenação então estendidas à atual família 
da ex-condenada.

Especificamente quanto aos filhos, menores 
de idade, ressalta-se a Opinião Consultiva n. 
17, de 28 de agosto de 2002 da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos, que entende 
que o melhor interesse das crianças e dos 
adolescentes é reconhecido como critério 
regente na aplicação de normas em todos os 
aspectos da vida dos denominados “sujeitos 
em desenvolvimento”.

Ademais, a exposição jornalística da vida co-
tidiana dos infantes, relacionando-os, assim, 
ao ato criminoso, representa ofensa ao direito 
ao pleno desenvolvimento de forma sadia e 
integral, nos termos do art. 3º do ECA e do art. 
16 da Convenção sobre os Direitos da Criança, 
promulgada pelo Decreto nº 99.710/90.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.73`6.803-RJ, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
28/04/2020 (Info 670).

 �A ausência do reconhecimento de 
firma da assinatura do mandante não 
induz, necessariamente, a nulidade do 
instrumento particular de mandato

O Código Civil de 1916 previa que “o reco-
nhecimento da letra e firma no instrumento 
particular é condição essencial à sua validade, 
em relação a terceiros” (art. 1.289, §4º).

Embora o respeito à forma prescrita em lei te-
nha relevância, a jurisprudência do STJ admi-
te, ainda que excepcionalmente, a relativiza-
ção de vícios formais, especialmente aqueles 
que se podem reputar como menos graves e 
que sejam insuficientes para comprometer a 
substância do ato negocial.

Assim, em um caso ocorrido na vigência do 
CC/1916, o STJ afirmou que, embora não 
tenha havido o reconhecimento de firma da 
assinatura do mandante do contrato de man-
dato, não deveria ser reconhecida a nulidade 
do mandato considerando que qualquer dúvi-
da acerca da autenticidade do documento foi 
dirimida pela prova pericial grafotécnica.

Vale ressaltar que o Código Civil de 2002 não 
traz uma regra tão rígida quanto a do diploma 
passado e prevê apenas que “o terceiro com 
quem o mandatário tratar poderá exigir que 
a procuração traga a firma reconhecida” (art. 
654, § 2º, do CC/2002).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.787.027-RS, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 04/02/2020 (Info 670).

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

 �Nos contratos de serviços advocatí-
cios com cláusula de remuneração ex-
clusivamente por verbas sucumben-
ciais, a rescisão unilateral pelo cliente 
justifica o arbitramento judicial de 
honorários pelo trabalho do causídico 
até o momento da rescisão contratual

Nos contratos de prestação de serviços advo-
catícios com cláusula de remuneração exclu-
sivamente por verbas sucumbenciais, a revo-
gação unilateral do mandato pelo mandante 
acarreta a remuneração do advogado pelo 
trabalho desempenhado até o momento da 
rescisão contratual.

Nessas hipóteses, o risco assumido pelo advo-
gado é calculado com base na probabilidade 
de êxito da pretensão de seu cliente, sendo 
esse o limite do consentimento das partes 
no momento da contratação. Não é possível 
que o risco assumido pelo causídico venha a 
abarcar a hipótese de o contratante, por ato 
próprio e sem uma justa causa, anular o seu 
direito à remuneração, rescindindo o contrato.

O cliente pode, sem dúvida, exercer o direito 
de não mais ser representado pelo advogado 
antes contratado, mas deve, por outro lado, 
assumir o ônus de remunerá-lo pelo trabalho 
desempenhado até aquele momento, sob 
pena de ser desconsiderado todo o trabalho 
desempenhado.

Desse modo, é cabível o arbitramento judicial 
da verba honorária, levando em consideração 
as atividades desenvolvidas pelo causídico.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.560.257-PB, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julg`ado em 
20/04/2020 (Info 670).

 � Instituição não financeira - dedicada 
ao comércio varejista em geral - não 
pode estipular, em suas vendas a 
crédito, pagas em prestações, juros 
remuneratórios superiores a 1% ao 
mês, ou a 12% ao ano

A cobrança de juros remuneratórios superiores 
aos limites estabelecidos pelo Código Civil é ex-
cepcional e deve ser interpretada restritivamente.

Apenas às instituições financeiras, submetidas 
à regulação, controle e fiscalização do Conse-
lho Monetário Nacional, é permitido cobrar 
juros acima do teto legal.

A previsão do art. 2º da Lei nº 6.463/77 faz 
referência a um sistema obsoleto, em que a 
aquisição de mercadorias a prestação depen-
dia da atuação do varejista como instituição fi-
nanceira e no qual o controle dos juros estava 
sujeito ao escrutínio dos próprios consumido-
res e à regulação e fiscalização do Ministério 
da Fazenda.

Após a Lei nº 4.595/64, o art. 2º da Lei 
6.463/77 passou a não mais encontrar su-
porte fático apto a sua incidência, sendo, 
pois, ineficaz, não podendo ser interpretado 
extensivamente para permitir a equiparação 
dos varejistas a instituições financeiras e não 
autorizando a cobrança de encargos cuja exi-
gibilidade a elas é restrita.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.720.656-MG, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 28/04/2020 (Inf`o 671).

DIREITO CIVIL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

17

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

 �Acidente de trânsito, responsabilida-
de civil e possibilidade de ajuizamen-
to de ação para complementação 
das verbas já recebidas por força de 
acordo extrajudicial

Em regra, a quitação ampla, geral e irrevogá-
vel efetivada em acordo extrajudicial deve ser 
presumida válida e eficaz, não se autorizando o 
ingresso na via judicial para ampliar verbas in-
denizatórias anteriormente aceitas e recebidas.

Existem, contudo, exceções a essa regra.

O curto espaço de tempo entre o acidente e a 
assinatura do acordo e desconhecimento da 
integralidade dos danos constitui exceção à 
regra de que a quitação plena e geral desau-
toriza o ajuizamento de ação para ampliar a 
verba indenizatória aceita e recebida.

Caso concreto: o acidente de trânsito foi 
em 20/04/2015; o acordo foi celebrado em 
08/05/2015, ou seja, em data muito próxima 
à do sinistro; nessa época, a autora ainda não 
tinha conhecimento da integralidade do pre-
juízo que havia sofrido; após a assinatura do 
termo, a parte tomou ciência de que neces-
sitaria de amplo tratamento dentário, razão 
pela qual ajuizou ação cobrando o custo disso 
e que não estava coberto pelo acordo. 

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.833.847-RS, 
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 
20/04/2020 (Info 671).

 �A destinação de parte do imóvel para 
fins comerciais não impede o reco-
nhecimento da usucapião especial 
urbana sobre a totalidade da área

A usucapião especial urbana apresenta como 
requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exer-
cida como dono, o decurso do prazo de cinco 
anos, a dimensão da área (250 m² para a mo-
dalidade individual e área superior a esta, na 
forma coletiva), a moradia e o fato de não ser 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

O uso misto da área a ser adquirida por meio 
de usucapião especial urbana não impede seu 
reconhecimento judicial, se a porção utilizada 
comercialmente é destinada à obtenção do 
sustento do usucapiente e de sua família.

É necessário que a área pleiteada seja utiliza-
da para a moradia do requerente ou de sua 
família, mas a lei não proíbe que o autor a 
utilize também para seu sustento.

Assim, o fato de o autor da ação de usucapião 
utilizar uma parte do imóvel para uma ativida-
de comercial que serve ao sustento da família 
domiciliada no imóvel não inviabiliza a pres-
crição aquisitiva buscada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.777.404-TO, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 05/05/2020 (In`fo 671).

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

DIREITO CIVIL

 �A separação de fato por longo período afasta a regra de impedimento da fluên-
cia da prescrição entre cônjuges prevista no art. 197, I, do CC/2002 e viabiliza a 
efetivação da prescrição aquisitiva por usucapião

O art. 197, I, do Código Civil prevê que não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância da 
sociedade conjugal.

Essa causa impeditiva de fluência do prazo prescricional prevista no art. 197, I, do CC, embora esteja 
topologicamente inserida no capítulo da prescrição extintiva, também se aplica às prescrições aqui-
sitivas, ou seja, à usucapião.

Assim, em regra, um cônjuge não poderia adquirir por meio de usucapião um bem do outro cônjuge 
enquanto não houvesse a separação judicial ou divórcio. Isso porque, na vigência da sociedade con-
jugal, não estaria sendo computado o prazo para fins de usucapião (prescrição aquisitiva) por força 
do art. 197, I.

Ocorre que, para o STJ, a separação de fato de um casal é suficiente para cessar a causa impeditiva 
da fluência do prazo prescricional prevista no art. 197, I, do CC. Logo, estando o casal separado de 
fato, é possível iniciar a contagem do prazo para a prescrição aquisitiva do imóvel (usucapião).

Desse modo, a constância da sociedade conjugal, exigida para a incidência da causa impeditiva 
da prescrição extintiva ou aquisitiva (art. 197, I, do CC/2002), cessará não apenas nas hipóteses de 
divórcio ou de separação judicial, mas também na hipótese de separação de fato por longo período, 
tendo em vista que igualmente não subsistem, nessa hipótese, as razões de ordem moral que justi-
ficam a existência da referida norma.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.693.732-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020 (Info 671).

 �Durante a pandemia de Covid-19, deve-se assegurar prisão domiciliar aos pre-
sos em decorrência de dívidas alimentícias

O contexto atual de gravíssima pandemia devido ao chamado coronavírus desaconselha a manu-
tenção do devedor em ambiente fechado, insalubre e potencialmente perigoso.

Assim, diante do iminente risco de contágio pelo Covid-19, bem como em razão dos esforços expen-
didos pelas autoridades públicas em reduzir o avanço da pandemia, é recomendável o cumprimen-
to da prisão civil por dívida alimentar em prisão domiciliar.

STJ. 4ª Turma. HC 561.257-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em` 05/05/2020 (Info 671).
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DIREITO CIVIL

 �O credor fiduciário regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, em caso de inadimple-
mento contratual, pode promover a inscrição dos nomes dos devedores solidá-
rios em bancos de dados de proteção ao crédito, independentemente de optar 
pela excussão da garantia ou pela ação de execução

Em caso de mora do mutuário, o credor mutuante poderá:

1) ingressar com ação de busca e apreensão requerendo que lhe seja entregue o bem (art. 3º do DL 
911/69); ou

2) ajuizar uma ação de execução (arts. 4º e 5º do DL 911/69).

Assim, diz-se que, na hipótese de inadimplemento ou mora no cumprimento das obrigações contra-
tuais pelo devedor, o credor pode optar pela excussão da garantia ou pela ação de execução.

Vale ressaltar que o credor fiduciário, na hipótese de inadimplemento do contrato, não é obrigado a 
promover a venda do bem alienado fiduciariamente, antes de proceder à inscrição dos nomes dos 
devedores em cadastros de proteção ao crédito.

Assim, independentemente da via eleita pelo credor para a satisfação de seu crédito, não há ilicitu-
de na inscrição do nome do devedor e seu avalista nos órgãos de proteção ao crédito, ante o incon-
troverso inadimplemento da obrigação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.833.824-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 0`5/05/2020 (Info 671).

DIREITO DO CONSUMIDOR

 �O prazo para execução individual de sentença proferida contra planos de saúde 
em ação civil pública é de cinco anos

Na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de 
prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei nº 4.717/65), adotando-se também tal 
lapso na respectiva execução, a teor da Súmula 150 do STF. 

A lacuna da Lei nº 7.347/85 é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integran-
te do microssistema de proteção dos interesses transindividuais, como os coletivos e difusos, a 
afastar os prazos do Código Civil, mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos.

Assim, a despeito da existência de recurso especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos sobre 
a prescrição trienal para ações de cobrança contra plano de saúde, nota-se que esse versou sobre 
as ações ordinárias individuais, de modo que o entendimento referente à aplicação do prazo quin-
quenal às tutelas coletivas é específico e, consequentemente, prevalece no caso.

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.807.990-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/04/2020 
(Info 671).
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 �Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre acionistas 
investidores e a sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas no 
mercado de valores mobiliários

Caso concreto: João ajuizou ação contra o Itaú Unibanco alegando que é acionista investidor da 
instituição financeira e que deveria ter recebido dividendos correspondentes às suas ações prefe-
renciais e que eles não foram pagos pelo banco. Afirmou que se trata de relação de consumo e que, 
portanto, deveria ser aplicado o CDC.

O STJ não concordou com a tese.

De acordo com a teoria finalista ou subjetiva, adotada pelo STJ, o conceito de consumidor, para 
efeito de incidência das normas protetivas do CDC, leva em consideração a condição de destinatário 
final do produto ou serviço, nos termos do art. 2º do código.

Assim, segundo a teoria subjetiva ou finalista, destinatário final é aquele que ultima a atividade eco-
nômica, isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo 
uma necessidade ou satisfação própria.

O investidor, ao adquirir ações no mercado imobiliário visando o recebimento de lucros e dividen-
dos, não está abrangido pela proteção do CDC.

Na atividade de aquisição de ações não é possível identificar nenhuma prestação de serviço por par-
te da instituição financeira, havendo sim uma relação de cunho puramente societário e empresarial.

Situação diferente ocorreria se a ação envolvesse o serviço de corretagem de valores e título mobiliários.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.685.098-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 
julgado em 10/03/2020 (Info 671).

 �O laboratório tem responsabilidade objetiva na ausência de prévia informação 
qualificada quanto aos possíveis efeitos colaterais da medicação, ainda que se 
trate do chamado risco de desenvolvimento

O risco inerente ao medicamento impõe ao fabricante um dever de informar qualificado (art. 9º do 
CDC), cuja violação está prevista no § 1º, II, do art. 12 do CDC como hipótese de defeito do produto, 
que enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele decorrente.

O ordenamento jurídico não exige que os medicamentos sejam fabricados com garantia de segu-
rança absoluta, até porque se trata de uma atividade de risco permitido, mas exige que garantam 
a segurança legitimamente esperável, tolerando os riscos considerados normais e previsíveis em 
decorrência de sua natureza e fruição, desde que o consumidor receba as informações necessárias 
e adequadas a seu respeito (art. 8º do CDC).

DIREITO DO CONSUMIDOR
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O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas, por si só, não 
configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre 
tais riscos inerentes, de modo a poder decidir, de forma livre, refletida e consciente, sobre o trata-
mento que lhe é prescrito, além de ter a possibilidade de mitigar eventuais danos que venham a 
ocorrer em função dele.

O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no 
momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o 
momento da concepção do produto, embora não perceptível a priori, caracterizando, pois, hipótese 
de fortuito interno.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.774.372-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado e`m 05/05/2020 (Info 671).

 � Erro grosseiro de sistema não obriga empresas a emitir passagens compradas a 
preço muito baixo

Caso concreto: em decorrência de uma falha, no site da empresa de turismo Decolar.com constou 
que duas passagens aéreas, ida e volta, de Brasília para Amsterdã (Alemanha) custariam cerca de 
R$ 1 mil. Um casal tentou efetuar a compra, fazendo uma reserva no site. Dois dias depois, contu-
do, eles receberam um e-mail da empresa explicando que houve uma falha e cancelando a reserva. 
Não houve necessidade de estorno no cartão de crédito, pois a cobrança não foi feita no momento 
da reserva.

Os consumidores ajuizaram ação pedindo a emissão dos bilhetes no valor que havia sido ofertado.

O STJ, entretanto, não acolheu o pedido.  Para o Tribunal, o erro sistêmico grosseiro no carregamen-
to de preços e a rápida comunicação ao consumidor podem afastar a falha na prestação do serviço 
e o princípio da vinculação da oferta.

O Código de Defesa do Consumidor não é somente um conjunto de artigos que protege o consumidor 
a qualquer custo. Antes de tudo, ele é um instrumento legal que pretende harmonizar as relações en-
tre fornecedores e consumidores, sempre com base nos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. 

No caso, os consumidores promoveram a reserva de bilhetes aéreos com destino internacional a 
preço muito aquém do praticado por outras empresas aéreas, não tendo sequer havido a emissão 
dos bilhetes eletrônicos (e-tickets) que pudessem formalizar a compra. Agrega-se o fato de que os 
valores sequer foram debitados do cartão de crédito e, em curto período, os consumidores recebe-
ram e-mail informando a não conclusão da operação.

Nesse contexto, é inadmissível que, diante de inegável erro sistêmico grosseiro no carregamento de 
preços, possa se reconhecer a falha da prestação dos serviços das empresas, que prontamente im-
pediram o lançamento de valores na fatura do cartão de crédito utilizado, informando, ainda, com 
antecedência necessária ao voo, o cancelamento da operação. Por conseguinte, não há que se falar 
em violação do princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.794.991-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/20`20 (Info 671).
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 �O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial não está submetido ao juízo recuperacional, ressalvan-
do-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial 
estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005).

A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato pro-
cessual por meio do qual nasce o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recu-
peração judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, 
já que, nos termos do art. 49, caput da Lei nº 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os 
créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não  vencidos, e não os 
posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao 
pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habili-
tado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.841.960-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julga-
do em 12/02/2020 (Info 669).

 �Os créditos lastreados em contratos de fiança bancária, firmados para garantia 
de obrigação contraída, não estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial

De acordo com o art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos do processo 
de soerguimento do devedor aqueles credores cujas obrigações foram constituídas após a data em 
que o devedor ingressou com o pedido de recuperação judicial.

O crédito passível de ser perseguido pelo fiador em face do afiançado somente se constitui a par-
tir do adimplemento da obrigação principal pelo garante. Antes disso, não existe dever jurídico de 
caráter patrimonial em favor deste.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.860.368-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado e`m 05/05/2020 (Info 671).
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 � Em uma nota promissória consta-
ram duas datas de vencimento; uma 
coincide com a data de emissão do 
título; a outra é posterior; neste caso, 
deve prevalecer a data posterior já 
que, por ser futura, admite ser pre-
sumida como a efetiva manifestação 
de vontade do emitente

Caso concreto: na nota promissória consta-
ram duas informações diferentes sobre a data 
de vencimento do título: “cinco de fevereiro 
de dois mil e oito” e “05 de julho de 2008”. 
Vale ressaltar que a nota promissória foi emi-
tida em 05.02.2008 (data de emissão).

Assim, as notas promissórias contêm duas da-
tas de vencimento igualmente expressas por 
extenso quanto ao mês (“fevereiro” e “julho”), 
sendo a primeira delas coincidente com a 
data de emissão da cártula, aposta numerica-
mente (05.02.2008). Deve prevalecer a data de 
05 de julho.

Diante da divergência entre as expressões nu-
mérica e por extenso da data de vencimento 
de nota promissória, deve-se presumir que a 
efetiva vontade do emitente da nota era a de 
que o vencimento se desse após a emissão, 
prevalecendo, assim, a segunda e mais futura 
data de vencimento.

A nota promissória é um título de crédito pró-
prio, e, como tal, se propõe à concessão de 
um prazo para o pagamento, distinto da data 
da emissão da cártula, de forma que não faz 
sentido a emissão de uma nota promissória 
com data de vencimento coincidente com a 
data de emissão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.730.682-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em` 05/05/2020 (Info 671).

 �A alienação de ativos na forma de 
unidade produtiva isolada pode se 
dar por meio diverso do previsto nos 
arts. 60 e 142 da Lei nº 11.101/2005

A alienação de unidades produtivas isoladas 
prevista em plano de recuperação judicial 
aprovado deve, em regra, se dar na forma 
de alienação por hasta pública, confor-
me o disposto nos arts. 60 e 142 da Lei nº 
11.101/2005.

A adoção de outras modalidades de alienação, 
na forma do art. 145 da Lei nº 11.101/2005, só 
pode ser admitida em situações excepcionais, 
que devem estar explicitamente justificadas na 
proposta apresentadas aos credores. Nessas 
hipóteses, as condições do negócio devem estar 
minuciosamente descritas no plano de recupe-
ração judicial que deve ter votação destacada 
deste ponto, ser aprovado por maioria substan-
cial dos credores e homologado pelo juiz.

Em suma: a alienação de unidades produtivas 
isoladas prevista em plano de recuperação 
judicial aprovado somente poderá adotar ou-
tras modalidades de alienação em situações 
excepcionais, que devem estar explicitamente 
justificadas na proposta apresentadas aos 
credores.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.689.187-RJ, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
05/05/2020 (Info 671).
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 �O acolhimento da impugnação do valor 
da causa em momento posterior à deci-
são que julgou o mérito da causa prin-
cipal não gera nulidade do processo

A prolação da decisão de acolhimento da 
impugnação do valor da causa em momento 
posterior à decisão que julgara o mérito da 
causa principal constitui mera irregularidade, 
não gerando prejuízo suficiente para decreta-
ção da nulidade do processo.

Considerando o princípio da instrumentalida-
de, o recolhimento posterior das custas atinge 
seu objetivo, sem que para tanto seja neces-
sária a decretação da nulidade do ato.

Não se vislumbra prejuízo suficiente para a 
parte atingida pela irregularidade, pois o re-
colhimento das custas pode se dar de forma 
posterior, tendo por norte o fato de que o 
princípio da instrumentalidade das formas 
anda sempre de mãos dadas com o princípio 
da primazia da resolução de mérito.

STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1.667.308-SP, Rel. 
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
30/03/2020 (Info 669).

 �A alegação da ocorrência de ponto 
facultativo embasada em ato do Po-
der Executivo Estadual não é capaz, 
por si só, de comprovar a inexistên-
cia de expediente forense para aferi-
ção da tempestividade recursal

A existência de feriado, de recesso forense ou 
ponto facultativo local que ocasione a suspen-
são do prazo processual necessita de compro-
vação por documento idôneo, ou seja, cópia 
da lei, ato normativo ou certidão exarada por 
servidor habilitado.

A simples juntada de ato emanado pelo Poder 
Executivo Estadual, lei e decreto estaduais, de-
terminando ponto facultativo nas repartições 
públicas estaduais, por si só, não comprova a 
inexistência de expediente forense para afe-
rição da tempestividade do recurso, em razão 
da desvinculação administrativa e da separa-
ção entre os Poderes.

Desse modo, caberia à recorrente, no mo-
mento da interposição recursal, fazer a jun-
tada de documento idôneo, o qual, no caso, 
consistia no inteiro teor do Aviso do tribunal 
estadual, a fim de vincular a decretação do fe-
riado nas repartições públicas estaduais com 
a suspensão dos prazos pela Corte de Justiça.

STJ. 3ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 
1.510.568-RJ, Rel. Min. Marco `Aurélio Bellizze, 
julgado em 23/03/2020 (Info 669).
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 �Não cabe reclamação para o controle 
da aplicação de entendimento firmado 
pelo STJ em recurso especial repetitivo

Não há coerência e lógica em se afirmar que 
o inciso II do § 5º do art. 988 do CPC veicule 
nova hipótese de cabimento da reclamação. 
As hipóteses de cabimento foram elencadas 
pelos incisos do caput do art. 988.

Admitir reclamação nessa hipótese atenta 
contra a finalidade da instituição do regime 
dos recursos especiais repetitivos, que surgiu 
como mecanismo de racionalização da presta-
ção jurisdicional do STJ, perante o fenômeno 
social da massificação dos litígios.

Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes 
e Tribunais locais a incumbência de aplicação 
individualizada da tese jurídica em cada caso 
concreto.

STJ. Corte Especial. Rcl 36.476-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 05/02/2020 (Info 669).

 �A preferência prevista no § 2º do 
art. 100 da Constituição Federal não 
pode ser reconhecida mais de uma 
vez em um mesmo precatório

O § 2º do art. 100 da CF/88 prevê preferência no 
pagamento do precatório para o titular que se 
enquadre em uma das situações ali previstas:

Art. 100 (...) § 2º Os débitos de natureza ali-
mentícia cujos titulares, originários ou por 
sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) 
anos de idade, ou sejam portadores de doen-
ça grave, ou pessoas com deficiência, assim 
definidos na forma da lei, serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, 
até o valor equivalente ao triplo fixado em lei 
para os fins do disposto no § 3º deste artigo, 
admitido o fracionamento para essa finalida-
de, sendo que o restante será pago na ordem 
cronológica de apresentação do precatório.

A preferência autorizada pela Constituição 
não pode ser reconhecida duas vezes em um 
mesmo precatório porque isso implicaria, por 
via oblíqua, a extrapolação do limite previsto 
na norma constitucional. Aliás, o próprio § 2º 
do art. 100 da CF/88 revela que, após o fra-
cionamento para preferência, eventual saldo 
remanescente deverá ser pago na ordem 
cronológica de apresentação do precatório. 
Portanto, as hipóteses autorizadoras da pre-
ferência (idade, doença grave ou deficiência) 
devem ser consideradas, isoladamente, em 
cada precatório, ainda que tenha como desti-
natário um mesmo credor.

STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 61.014-RO, 
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 
`20/04/2020 (Info 670).
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 �A decisão em mandado de segurança coletivo impetrado por associação beneficia 
todos os associados, sendo irrelevante a filiação ter ocorrido após a sua impetração

Ao julgar o Tema 499, o STF fixou a seguinte tese:

A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por 
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no 
âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da pro-
positura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento 
(STF. Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2017).

Essa tese do STF se aplica exclusivamente para ações coletivas ajuizadas sob o rito ordinário por as-
sociação quando atua como representante processual dos associados. Isso significa que tal entendi-
mento não se aplica para mandado de segurança coletivo impetrado por associação.

O mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual 
o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente 
aos associados ou parte deles, sendo desnecessária, para a impetração do mandamus, apresenta-
ção de autorização dos substituídos ou mesmo lista nomimal. Por tal razão, os efeitos da decisão 
proferida em mandado de segurança coletivo beneficiam todos os associados, ou parte deles cuja 
situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a filiação ocorreu 
após a impetração do writ.

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1.841.604-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
22/04/2020 (Info 670).

 � Inexistindo homologação judicial do pedido de renúncia, não se pode permitir a 
abertura do prazo decadencial de dois anos para propor ação rescisória antes 
que ocorra a indispensável intimação da parte interessada

Em regra, a desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constituem ato unilateral de von-
tade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, 
ensejando o trânsito em julgado.

Desse modo, a desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal determinam, em regra, o 
trânsito em julgado da decisão impugnada, se não houver recurso pendente de julgamento da outra 
parte. Contudo, se ainda não houve homologação judicial, o princípio do contraditório impede que 
o trânsito em julgado seja reconhecido antes da ciência da parte contrária. Não se pode permitir a 
abertura do prazo decadencial de 2 anos da ação rescisória antes que ocorra a indispensável inti-
mação da parte interessada no fato processual que lhe dá origem.

Nesse contexto, deve ser contado o prazo decadencial da data da intimação da recorrente, após o 
pedido de renúncia.

STJ. 1ª Tur`ma. REsp 1.344.716-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 05/05/2020 (Info 671).
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 �Após a entrada em vigor do CPC/2015, o juiz deve intimar o executado para 
apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, caso tenha transcorrido 
o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação na vigência do CPC/1973

O art. 475-J do CPC/1973 previa que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença somen-
te era contado a partir da intimação do auto de penhora e avaliação.

O art. 525 do CPC/2015, por sua vez, afirma que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Após a entrada em vigor do CPC/2015, o juiz deve intimar o executado para apresentar impugnação 
ao cumprimento de sentença, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da 
obrigação na vigência do CPC/1973.

Ex: a parte foi intimada, em 02/03/2016 (ainda na vigência do CPC/1973) para pagar uma condena-
ção judicial no prazo de 15 dias, nos termos do art. 475-J do CPC/1973; o prazo de 15 dias começou 
a ser computado no dia seguinte (03/03/2016), terminando em 17/03/2016, sem que tenha havido 
pagamento; no dia 18/03/2016, entrou em vigor o CPC/2015; nesse exemplo, deve o juiz intimar o 
executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 15 dias.

Enunciado 530/FPPC: Após a entrada em vigor do CPC-2015, o juiz deve intimar o executado para 
apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em quinze dias, ainda que sem depósito, 
penhora ou caução, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação 
na vigência do CPC-1973 e não tenha àquele tempo garantido o juízo. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.833.935-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/05/2020 (Info 671).

DIREITO PENAL

 � Constatada situação de vulnerabilidade, aplica-se a Lei Maria da Penha no caso 
de violência do neto praticada contra a avó

A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no 
âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. Estão no âmbito de 
abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as 
esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também 
a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.626.825-GO, Rel. Min. Felix Fis`cher, julgado em 05/05/2020 (Info 671).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

28

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

 � Se o erro do juiz na dosimetria da 
pena foi apenas na denominação da 
circunstância judicial (chamou de 
“conduta social”, porém era “maus 
antecedentes”), é possível que a pena 
seja mantida

Demonstrada mera falta de técnica na senten-
ça, o habeas corpus pode ser deferido para 
nominar de forma correta os registros pre-
téritos da paciente, doravante chamados de 
maus antecedentes, e não de conduta social, 
sem afastar, todavia, o dado desabonador 
que, concretamente, existe nos autos e justifi-
ca diferenciada individualização da pena.

O juiz mencionou cinco condenações definiti-
vas do réu como justificativa para o aumento 
da pena na primeira fase da dosimetria. O 
magistrado deveria ter denominado os regis-
tros como “maus antecedentes”, mas, em vez 
disso, os enquadrou como “conduta social” 
negativa. O erro do pronunciamento está re-
lacionado somente à atecnia na nomeação da 
circunstância legal. Assim, em habeas corpus, 
deve ser corrigida a palavra imprópria, para 
que o dado concreto levado em conta pelo 
juiz seja chamado de maus antecedentes.

STJ. 6ª T`urma. HC 501.144/SP, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, julgado em 10/03/2020 (Info 669).

 �O cumprimento de pena imposta em 
outro processo, ainda que em regime 
aberto ou em prisão domiciliar, impe-
de o curso da prescrição executória

De acordo com o parágrafo único do art. 116 
do Código Penal, “depois de passada em julga-
do a sentença condenatória, a prescrição não 
corre durante o tempo em que o condenado 
está preso por outro motivo”.

Ao interpretar o referido dispositivo legal, o 
STJ pacificou o entendimento de que o cum-
primento de pena imposta em outro proces-
so, ainda que em regime aberto ou em prisão 
domiciliar, impede o curso da prescrição 
executória.

Assim, não há que se falar em fluência do 
prazo prescricional, o que impede o reconhe-
cimento da extinção de sua punibilidade.

O fato de o prazo prescricional não correr 
durante o tempo em que o condenado está 
preso por outro motivo não depende da unifi-
cação das penas.

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 123.523-SP, Rel. Min. 
Jorge Mussi, julgado em 13/04/2020 (Info 670).

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

 � Em adequação ao entendimento do STF, o inadimplemento da pena de multa 
obsta a extinção da punibilidade do apenado

O STF, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5º, XLVI, da 
Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições – perda de 
bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos –, é espécie de pena aplicável 
em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção penal.

Diante da eficácia erga omnes e do vinculante dessa decisão, não se pode mais declarar a extinção 
da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o paga-
mento da multa criminal.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.850.903`-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
28/04/2020 (Info 671).

 � Caracteriza ilícito penal o porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 
10.826/2003) ou de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) 
com registro de cautela vencido

A Corte Especial do STJ decidiu que, uma vez realizado o registro da arma, o vencimento da autoriza-
ção não caracteriza ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão 
do artefato e aplicação de multa (APn n. 686/AP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, 
DJe de 29/10/2015).

Tal entendimento, todavia, é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 
12 da Lei nº 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14), mui-
to menos ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16), cujas elementares são 
diversas e a reprovabilidade mais intensa.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 885.281-ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 
28/04/2020 (Info 671).

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

 �Não incide a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 
nº 11.343/2006 em caso de tráfico de drogas cometido nas dependências ou nas 
imediações de igreja

O tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas não foi contemplado pelo legislador no rol 
das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, não podendo, portanto, ser 
utilizado com esse fim tendo em vista que no Direito Penal incriminador não se admite a analogia in 
malam partem.

Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, 
de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, espor-
tivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou 
diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de rein-
serção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

STJ. 6ª Turma. HC 528.851-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 05/05/2020 (Info 671).

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 � É possível a impetração de habeas corpus e a interposição de recurso de forma 
concomitante?

O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato 
impugnado, será admissível apenas se: 

a) for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou 

b) se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade 
do paciente.

Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas 
deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por 
via transversa, na liberdade individual.

STJ. 3ª Seção. HC 482.549-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado` em 11/03/2020 (Info 669).
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 �O descumprimento das condições impostas para o livramento condicional não 
pode ser invocado para impedir a concessão do indulto, a título de não preen-
chimento do requisito subjetivo

O descumprimento das condições do livramento condicional não pode servir para obstaculizar a 
concessão do indulto.

Para a análise do pedido de indulto ou comutação de penas, o magistrado deve restringir-se ao 
exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressu-
postos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. 

Dessa forma, qualquer outra exigência caracteriza constrangimento ilegal.

O art. 3º do Decreto nº 7.873/2012 prevê que apenas falta disciplinar de natureza grave prevista na 
Lei de Execução Penal, cometida nos 12 meses anteriores à data de publicação do decreto, pode 
obstar a concessão do indulto.

O descumprimento das condições do livramento condicional não encontra previsão no art. 50 da 
Lei de Execuções Penais, o qual elenca de forma taxativa quais são as faltas graves. Assim, eventual 
descumprimento de condições impostas não pode ser invocado a título de infração disciplinar grave 
a fim de impedir a concessão do indulto.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 537.982-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 13/04/2020 (Info 670).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

DIREITO TRIBUTÁRIO

 �Não é possível estender, pela via judicial, a isenção prevista no art. 6º, XIV, da 
Lei 7.713/88 aos trabalhadores em atividade

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras de neoplasia maligna ou outras 
doenças graves e que estejam na inatividade não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos 
recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma.

Essa isenção é devida apenas às pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou reforma e não é 
possível que o Poder Judiciário estenda o benefício aos trabalhadores que estão em atividade.

Os juízes e Tribunais não podem, mesmo a pretexto de estabelecer tratamento isonômico, conceder 
isenção tributária em favor daqueles não contemplados pelo favor legal, porque isso equivaleria, 
em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo.

A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício 
tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria 
ou reforma.

STF. Plenário. ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 2`0/04/2020 (Info 983 – clipping).
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 � É constitucional a contribuição so-
cial do segurado especial prevista no 
art. 25 da Lei nº 8.212/91

É constitucional, formal e materialmente, a 
contribuição social do segurado especial pre-
vista no art. 25 da Lei nº 8.212/91.

STF. Plenário. RE 761263, Rel. Alexandre de 
Moraes, julgado em 15/04/2020 (Repercussão 
Geral – Tema 723) (Info 983 – clippin`g)

 �Qual é o termo inicial da incidência de 
correção monetária no ressarcimen-
to de créditos tributários escriturais?

O termo inicial da correção monetária de 
ressarcimento de crédito escritural excedente 
de tributo sujeito ao regime não cumulativo 
ocorre somente após escoado o prazo de 360 
dias para a análise do pedido administrativo 
pelo Fisco (art. 24 da Lei nº 11.457/2007).

STJ. 1ª Seção. REsp 1.767.945-PR, Rel. Min. Sér-
gio Kukina, julgado em 12/02/2020 (Recurso 
Repetitivo – Tema 1.003) (Info 670).

 �Os serviços de capatazia integram a 
base de cálculo do imposto de impor-
tação

Os serviços de capatazia estão incluídos na 
composição do valor aduaneiro e integram a 
base de cálculo do imposto de importação.

Os serviços de capatazia integram o conceito 
de valor aduaneiro, tendo em vista que tais 
atividades são realizadas dentro do porto ou 
ponto de fronteira alfandegado na entrada do 
território aduaneiro.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.799.306-RS, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, Rel. Acd. Min. Francisco Fal-
cão, julgado em 11/03/2020 (Recurso Repetiti-
vo – Tema 1014) (Info 671).

DIREITO INTERNACIONAL

 � É proibida a expulsão caso o estrangeiro tenha filho brasileiro e ele esteja sob a 
sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, mesmo que isso tenha 
ocorrido após o fato ensejador do ato expulsório

O § 1º do art. 75 da Lei nº 6.815/80 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo 
vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente 
ao fato ensejador do ato expulsório, uma vez comprovado estar a criança sob a guarda do estran-
geiro e deste depender economicamente.

STF. Plenário. RE 608898/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25/6/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 373) (Info 983).

DIREITO TRIBUTÁRIO


