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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que 

temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre que o Preparação Total (assim como todos os nossos produtos) são 

tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação 

penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que 

o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo 

reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de 

forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a 

você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! 

Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos!  



 

 

Fala pessoal, tudo tranquilo? É com imensa alegria que apresento a mais nova 

matéria do RevisãoPGE: Novidades Legislativas e Jurisprudenciais. Esta disciplina 

consiste em uma abordagem mensal de todos os aspectos relevantes que ocorreram no 

Planalto e nos Tribunais Superiores, sem, por óbvio, esgotar todas as decisões proferidas 

pelo STJ/STF/TST, mas sempre atento ao que pode cair na sua prova.   

Trata-se, portanto, de um estudo legislativo e jurisprudencial do que é mais 

relevante para concurso público, a fim de deixar o aluno do Revisão PGE sempre a frente 

no que se refere à novidade legislativa e jurisprudencial.  

Contudo, lembre-se: o respectivo aprofundamento será dado pelo professor 

específico da matéria, bem como se recomenda que o aluno se debruce no inteiro teor 

dos julgados que serão analisados, com o intuito de abarcar cada vez mais argumentos 

para questões de segunda fase. 

Por fim, preciso registrar que a maior parte dos comentários apresentados foram 

retirados dos votos vencedores dos julgados apresentados, merecendo o respectivo 

ministro e toda sua equipe todos os créditos devidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

RE 740008/RR 
 

Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de 

liminar, em face do art. 1º da Lei Complementar Estadual 175/2011, em relação à nova 

redação que conferiu aos arts. 33 e 35, ambos da Lei Complementar Estadual 142/2008, 

que dispõe sobre a Organização do Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira dos 

servidores do Poder Judiciário estadual, por violação ao art. 20 da Constituição do 

Estado de Roraima.  

A norma impugnada determinou, sem a realização de concurso público, o 

aproveitamento de ocupantes do cargo de Oficial de Justiça (código TJ/NM-1), cujo 

requisito para investidura era a conclusão do ensino médio, ao cargo de Oficial de Justiça 

(código TJ/NS-1), a exigir formação em curso superior. 

Neste julgado, o STF afirmou que: “É inconstitucional o aproveitamento de 

servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que 

pressuponha escolaridade superior”. 

O enquadramento de servidor público ocupante de cargo, cujo requisito de 

investidura era a formação no ensino médio, em outro, relativamente ao qual é exigido 

a formação em curso superior, constitui burla à exigência constitucional de concurso 

público, bem como ao disposto no art. 39, § 1º, II, da Constituição Federal. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

RE 695911/SP 
 

Como se sabe, o princípio da legalidade funciona como instrumento de 

contrapeso ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que 



 

 

obrigação só é imposta por lei; e de outro – e por consequência – garantindo que, na 

ausência de lei, não há aos particulares impositividade obrigacional, regendo-se a 

associação somente pela livre disposição de vontades. 

 A liberdade de associação consolida direito que, como a própria titulação indica, 

se situa na seara dos direitos de liberdade, ou dos direitos de primeira dimensão. Nesse 

campo, os meios de restrição são significativamente mais estreitos. 

Sobre o tema, emana diretamente dos dispositivos da Constituição Federal (CF) 

que, de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação, (ii) mantêm-se 

as entidades associativas distantes da interferência estatal e (iii) lhes garante 

legitimidade judicial e extrajudicial; e, de outro lado, preserva-se a liberdade do 

indivíduo para não se associar ou para dela se desassociar a qualquer tempo. 

No entanto, princípio algum é dotado de caráter absoluto, sendo sempre 

inspirado pelo pressuposto da máxima extensão, sem se olvidar a coerência que o 

sistema impõe. Assim é que, mesmo os direitos fundamentais, como a liberdade de 

associação, são passíveis de limitação em seu alcance. A própria CF, seja por normas 

explícitas, seja por seu arcabouço principiológico, estabelece como e quando pode haver 

alguma limitação ao exercício dos direitos fundamentais. 

Toda restrição a um direito de liberdade configura, em essência, a imposição de 

uma obrigação (fazer, não fazer ou dar). E obrigações – em razão do princípio da 

legalidade – só possuem validade quando expressamente consignadas em normas 

jurídicas: lei ou ajuste entre as partes. 

Nesse ponto, tem-se que, antes do advento da Lei 13.465/2017, as associações 

de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou 

empreendimentos assemelhados surgiam tão somente da vontade de suas partes 

integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles 

que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados. Logo, não há como impor, 

a integrante de loteamento, obrigação da qual se desincumbiu quando da manifestação 

negativa de sua vontade, seja para sua retirada da associação (se já a tenha integrado), 



 

 

seja para seu não ingresso (se dela nunca participou). Seria afronta direta a direito 

constitucional de liberdade. 

No entanto, desde a Lei 13.465/2017, é prevista a obrigatoriedade de cotização, 

entre os beneficiários, das atividades desenvolvidas por essas associações, desde que 

assim previsto no ato constitutivo das organizações respectivas. 

O caráter, em geral, prospectivo das leis materiais impede que se lhes atribua 

efeito retroativo sem que haja cláusula expressa nesse sentido e apenas por meio da Lei 

13.465/2017 houve a clara intenção do legislador federal de editar um parâmetro 

normativo apto a favorecer a regularização fundiária dessa configuração de lotes, seja 

para lhe reconhecer a formatação que, na prática, já vinha sendo observada (controle 

de acesso ao loteamento), seja para permitir vincular os titulares de direitos sobre os 

lotes à cotização (art. 36-A, caput e parágrafo único). 

Assim, para que exsurja para os beneficiários o dever obrigacional de 

contraprestação pelas atividades desenvolvidas pelas associações (ou outra entidade 

civil organizada) em loteamentos, é necessário que a obrigação esteja disposta em ato 

constitutivo firmado após o advento da Lei 13.465 /2017 e que este esteja registrado na 

matrícula atinente ao loteamento no competente Registro de Imóveis, a fim de se 

assegurar a necessária publicidade ao ato. Uma vez atendidos os requisitos previstos no 

art. 36-A, parágrafo único, da Lei 6.766/1979, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, 

os atos constitutivos da administradora de imóveis vinculam tanto os já titulares de 

direitos sobre lotes que anuíram com a sua constituição quanto os novos adquirentes 

de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação 

averbada no registro do imóvel. 

Cabe ressaltar que a Lei 13.465/2017 representa marco temporal em âmbito 

nacional para a definição da responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos 

sobre lotes. Todavia, importa considerar a possibilidade de que eventuais leis locais já 

definissem obrigação semelhante, dentro da normatização nelas traçadas, uma vez que 

os municípios possuem competência concorrente para legislar sobre uso, parcelamento 

e ocupação do solo urbano. 



 

 

Desse modo, a par de se atender ao princípio da legalidade, já que a obrigação 

de contribuição encontrará embasamento na lei, se atende, em máxima amplitude, ao 

propósito de valorização dos esforços comuns para a promoção dos interesses da 

coletividade existente no loteamento regular. 

Com isso, restou definida a seguinte tese:  

“É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de 

manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário 

não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal 

que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos 

proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos 

de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das 

entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos 

adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no 

competente Registro de Imóveis.” 

 

RE 806339/SE 
 

No caso, trata-se de recurso extraordinário em que se discute o alcance da regra 

prevista no art. 5º, XVI, da CF, notadamente da exigência de aviso prévio à autoridade 

competente como pressuposto para o legítimo exercício da liberdade de reunião. 

A interpretação, segundo a qual é ilegal a reunião se não precedida de 

notificação, afronta o direito previsto no art. 5º, XVI, da Constituição Federal (CF). 

Deve-se afastar, de plano, qualquer interpretação que condicione a exigência de 

“prévio aviso” à realização de uma manifestação. Em outros termos, a exigência 

constitucional de prévia notificação não pode se confundir com a necessidade de 

autorização prévia. Não é possível interpretar a exigência constitucional como uma 

condicionante ao exercício do direito. 

Nesses termos, o único sentido possível para a exigência de aviso prévio é 

precisamente o de permitir que o poder público zele para que o exercício do direito se 

dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Para tanto, basta 



 

 

que a notificação seja efetiva, isto é, que permita ao poder público realizar a segurança 

da manifestação ou reunião. 

Deve-se reconhecer que tal interpretação exige das autoridades públicas uma 

postura ativa, afinal, manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto 

constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. Assim, a inexistência de 

notificação não torna ipso facto ilegal a reunião. 

De igual modo, não se depreende do texto constitucional qualquer exigência 

relativamente à organização. A liberdade de expressão e reunião pode, com efeito, 

assumir feição plural e igualitária, não sendo possível estabelecer, como regra, uma 

organização prévia. Assim, não há como exigir-se que a notificação seja pessoal ou de 

algum modo registrada, porque implica reconhecer como necessária uma organização 

que a própria Constituição não impôs. 

Restou definida, portanto, a seguinte tese: 

“A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de 

reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder 

público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não 

frustre outra reunião no mesmo local”. 

 

ARE 1038507/PR 
 

A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 1 e 4 

módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 1 imóvel, desde que contínuos, e não 

pode ser objeto de penhora. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada 

como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com 

hipoteca. 

O disposto no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal (CF) volta-se à proteção da 

família e de seu mínimo existencial. Portanto, quando se tratar de dívida contraída pela 

família, em prol da atividade produtiva desenvolvida na pequena propriedade rural, 

deve ser observada a regra da impenhorabilidade, que não pode ser distorcida pelo 



 

 

legislador ordinário, e muito menos pelo intérprete, por regras não enunciadas pelo 

constituinte. 

Ademais, diante da ausência de norma expressa definidora do conceito de 

pequena propriedade rural, para os limites específicos da impenhorabilidade 

assegurada na CF, aplica-se o conceito do art. 4º, II, a, da Lei 8.629/1993, que delimita a 

pequena propriedade rural como sendo aquela com área compreendida entre um e 

quatro módulos fiscais.  

Por isso, “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de 

mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) 

módulos fiscais do município de localização”. 

 

ARE 1267879/SP 
 

No caso, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo (TJSP), que determinou que pais veganos submetessem o filho 

menor às vacinações qualificadas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a 

despeito de suas convicções filosóficas. 

O direito à liberdade de consciência e de crença é objeto de especial proteção 

pelo texto constitucional (CF, art. 5º, VI e VIII), que destaca o pluralismo como um dos 

valores essenciais do Estado brasileiro (CF, art. 1º, V). Todavia, em certas hipóteses, a 

liberdade de crença e de convicção filosófica precisa ser ponderada com outros direitos, 

entre os quais a vida e a saúde. 

A obrigatoriedade de tomar vacinas testadas, aprovadas e registradas pelas 

autoridades competentes é uma dessas situações. No caso em que estiverem em jogo 

direitos fundamentais de terceiros ou de toda a coletividade, a decisão do indivíduo de 

se submeter ou não a uma medida sanitária não produz efeitos apenas sobre a sua 

esfera jurídica, mas também sobre a de outras pessoas, que não necessariamente 

compartilham das mesmas ideias. 



 

 

É ilegítima a recusa dos pais à vacinação compulsória de filho menor por motivo 

de convicção filosófica. 

A obrigatoriedade da vacinação está prevista em alguns diplomas legais vigentes 

de longa data, como a Lei 6.259/1975 (Programa Nacional de Imunizações), a Lei 

6.437/1977 (relativa às infrações à legislação sanitária federal) e a Lei 8.069/1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada 

inconstitucional. Mais recentemente, a Lei 13.979/2020 (referente às medidas de 

enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu 

comando na mesma linha. 

Ademais, diversos fundamentos justificam a legitimidade do caráter compulsório 

de vacinas quando existentes consenso científico e registro nos órgãos de vigilância 

sanitária, entre os quais: a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as 

pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitário); b) a 

vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas 

escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros (necessidade de 

imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção 

filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (melhor interesse da criança). 

“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, 

registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no 

Programa Nacional de Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória 

determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, estado, 

Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em 

tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de 

convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder 

familiar”. 

 

ADI 2435 
 

É formalmente inconstitucional lei estadual que concede descontos aos idosos 

para aquisição de medicamentos em farmácias localizadas no respectivo estado. 



 

 

Ao determinar a concessão de desconto de até 30% nas medicações destinadas 

aos idosos com idade superior a 60 (sessenta) anos, a legislação estadual viola a 

regulação do setor estabelecida pelas Leis federais 10.213/2001 e 10.742/2003 e pelas 

medidas provisórias que as antecederam, pois altera a linha condutora do equilíbrio do 

mercado farmacêutico traçado pela política pública de preços e acesso a medicações 

desenhada pela União. 

A lei estadual, portanto, extrapola a sua competência supletiva e invade a 

competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção e defesa da saúde, 

direito econômico e proteção do consumidor (art. 24, XII, da Constituição Federal). 

 

ADI 6312 
 

O art. 2º, II e III, da Lei 15.433/2019, do estado do Rio Grande do Sul, ao 

estabelecer critérios para o ingresso de crianças de até 6 anos no ensino fundamental, 

invadiu a competência privativa da União para legislar a respeito de diretrizes e bases 

da educação nacional, nos termos do art. 22, XXIV, Constituição Federal (CF).  

A definição do momento de ingresso no ensino fundamental de crianças com 6 

anos de idade deve receber tratamento uniforme em todo o País. Admitir que os estados 

disponham livremente sobre o tema pode colocar em risco a estrutura da política 

nacional de educação definida pelo Ministério da Educação, órgão que possui 

capacidade institucional mais adequada para produzir a melhor decisão a respeito da 

matéria, bem como impactar a Base Nacional Comum Curricular. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o 

pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, II e 

III, da Lei 15.433/2019, do Estado do Rio Grande do Sul, definindo que: 

“É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no 

Ensino Fundamental diferente do estabelecido pelo legislador federal e 

regulamentado pelo Ministério da Educação”. 

 



 

 

ADI 6575 
 

A Lei 14.279/2020 do estado da Bahia, ao estabelecer desconto obrigatório nas 

mensalidades da rede particular de ensino em razão da pandemia causada pela Covid-

19, tratou de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, a competência 

legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal. 

Ademais, os efeitos jurídicos da pandemia da COVID-19 sobre os negócios 

jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela 

Lei federal 14.010/2020, que estabeleceu o “Regime Jurídico Emergencial e Transitório 

das relações jurídicas de Direito Privado” (RJET) no período da pandemia do novo 

Coronavírus, reduzindo o espaço de competência complementar dos estados, visto que 

na referida lei não há previsão geral de modificação dos contratos de prestação de 

serviços educacionais. 

Assim, é inconstitucional a legislação estadual que estabelece a redução 

obrigatória das mensalidades da rede privada de ensino durante a vigência das medidas 

restritivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 

Coronavírus. 

 

ADI 6586 
 

 A obrigatoriedade da vacinação a que se refere à legislação sanitária brasileira 

não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência 

direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, 

afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar 

ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso 

consentimento informado das pessoas. 

Cabe destacar que a compulsoriedade da vacinação, cujo marco legal foi 

institucionalizado pela Lei 6.259/1975, regulamentada pelo Decreto 78.231/1976, não 

contempla a imunização forçada, porquanto é levada a efeito por meio de sanções 

indiretas, consubstanciadas, basicamente, em vedações ao exercício de determinadas 



 

 

atividades ou à frequência de certos locais (Portaria 597/2004 do Ministério da Saúde, 

arts. 4º e 5º). 

No caso do enfrentamento à pandemia causada pela COVID-19, a previsão de 

vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, 

desde que as medidas a que se sujeitam os refratários observem os critérios que 

constam da própria Lei 13.979/2020 (art. 3º, § 2º, I, II e III), a saber, o direito à 

informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à 

dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”. E, assim 

como ocorre com os atos administrativos em geral, essas medidas indiretas precisam 

respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar 

a integridade física e moral dos recalcitrantes. 

A vacinação universal e gratuita pode ser implementada por meio de medidas 

indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas 

atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela 

decorrentes. 

Essas medidas devem (i) ter como base evidências científicas e análises 

estratégicas pertinentes, (ii) vir acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, 

segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitar a dignidade humana e os 

direitos fundamentais das pessoas; e (iv) atender aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. 

União, estados, Distrito Federal e municípios, observadas as respectivas esferas 

de competência, poderão estabelecer medidas indiretas para implementação da 

vacinação compulsória. 

A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de 

Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não 

exclui a dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para estabelecer medidas 

profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo 

coronavírus, em âmbito regional ou local, no típico exercício da competência comum 

para “cuidar da saúde e assistência pública” (CF, art. 23, II). 



 

 

A defesa da saúde compete a qualquer das unidades federadas, seja por meio da 

edição de normas legais, seja mediante a realização de ações administrativas, sem que, 

como regra, dependam da autorização de outros níveis governamentais para levá-las a 

efeito, cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que têm o dever de 

preservar. 

O federalismo cooperativo, longe de ser mera peça retórica, exige que os entes 

federativos se apoiem mutuamente, deixando de lado eventuais divergências 

ideológicas ou partidárias dos respectivos governantes, sobretudo diante da grave crise 

sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. 

Bem por isso, os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-19, 

notadamente porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas 

necessárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

alastramento incontido da doença. 

Em resumo: 

“(A) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir 

sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada 

por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a 

restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados 

lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como 

base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham 

acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e 

contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os 

direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas 

universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações acima 

expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de 

competência”. 

 

ADPF 523 
 



 

 

A repartição de receitas prevista no art. 157, II, da Constituição Federal (CF) não 

se estende aos recursos provenientes de receitas de contribuições sociais desafetadas 

por meio do instituto da Desvinculação de Receitas da União (DRU) na forma do art. 76 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

Não se confunde nem se equipara a adoção da DRU pelo poder constituinte 

derivado com a instituição de imposto pela União no exercício da competência residual. 

Ao contrário do que exige o art. 154, I, da CF, para caracterização da espécie tributária 

em questão, a DRU não foi instituída pelo legislador complementar, e sim pelo Poder 

Constituinte derivado, que não está adstrito aos mesmos limites normativos e 

semânticos que devem ser observados pela legislação infraconstitucional. 

O acionamento da DRU produz consequências pontuais sobre a os recursos em 

poder do Estado, possibilitando a sua livre utilização. Todavia, não altera o título sob o 

qual os recursos foram arrecadados, isto é, não transfigura a essência da espécie 

tributária que deu origem às rendas tributárias. Assim, o fato de parte do estoque de 

recursos arrecadados mediante contribuições sociais poder ser direcionado para outras 

finalidades não atrai o regime impositivo dos impostos para essa parcela, nem 

determina que deva ser ela repartida segundo as normas dos arts. 157 a 159 da CF. 

Ademais, cabe destacar que, ao decidir acerca da desvinculação ou não de 

determinada receita, o poder constituinte derivado está adstrito ao compromisso 

pétreo de não desfigurar a essência do pacto fundamental, a contemplar, entre suas 

cláusulas, o federalismo, inclusive sob o aspecto fiscal (CF, arts. 1º, caput, e 60, § 4º, I) 

(5). 

 

ADI 5534 
 

Não se evidencia, em juízo de cognição sumária, que a opção legal pela escolha 

dos dirigentes máximos das universidades em ato complexo constitua desrespeito à 

autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal (CF). 



 

 

A autonomia científica, didática e administrativa das universidades federais, 

prevista no art. 207 da CF, concretiza-se pelas deliberações colegiadas tomadas por 

força dos arts. 53, 54, 55 e 56 da Lei 9.394/1996. 

A escolha de seu dirigente máximo pelo chefe do Poder Executivo, a partir de 

lista tríplice, com atribuições eminentemente executivas, não prejudica ou perturba o 

exercício da autonomia universitária, não significando ato de fiscalização ou 

interferência na escolha ou execução de políticas próprias da instituição, escolhidas por 

decisão colegiada e participativa de seus integrantes. 

Ademais, sendo a escolha determinada a partir de lista tríplice, não se justifica a 

imposição da escolha do nome mais votado, sob pena de total inutilidade da votação e 

de restrição absoluta à discricionariedade mitigada concedida ao chefe do Poder 

Executivo. 

O ato de nomeação dos Reitores de universidades públicas federais, regido pela 

Lei 5.540/1968, com a redação dada pela Lei 9.192/1995, não afronta o art. 207 da 

Constituição Federal, por não significar tal ato um instrumento de implantação de 

políticas específicas determinadas pelo chefe do Poder Executivo, nem indicar 

mecanismo de controle externo à autonomia universitária. Trata-se, portanto, de 

discricionariedade mitigada que, a partir de requisitos objetivamente previstos pela 

legislação federal, exige que a escolha do chefe do Poder Executivo recaia sobre um dos 

três nomes eleitos pela universidade. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, indeferiu medida liminar 

em arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra atos de 

nomeação já realizados e por realizar pelo Presidente da República, para o cargo de 

Reitor e Vice-Reitor de universidades mantidas pela União, de candidatos que não 

figuram em primeiro lugar na lista tríplice formada pelos colegiados das respectivas 

universidades. Vencidos os ministros Edson Fachin (relator) e Cármen Lúcia que 

referendaram a concessão parcial da medida liminar. 

 

ADI 6241 



 

 

 
Para a desestatização é suficiente a autorização genérica prevista em lei que 

veicule programa de desestatização. A autorização legislativa genérica não corresponde 

a delegação discricionária e arbitrária ao Chefe do Poder Executivo. Essa autorização é 

pautada em objetivos e princípios que devem ser observados nas diversas fases 

deliberativas do processo de desestatização. A atuação do chefe do Poder Executivo 

vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos. 

A retirada do Poder Público do controle acionário de uma empresa estatal, ou a 

extinção dessa empresa pelo fim da sua personalidade jurídica, é consequência de 

política pública autorizada pelo Congresso Nacional, em previsão legal pela qual se cria 

o Programa de Desestatização, objetivando a redução da presença do Estado na 

economia e fixando-se, objetivamente, os parâmetros a serem seguidos para a 

efetivação de eventual desestatização pelo Poder Executivo. 

No entanto, com relação às empresas estatais cuja lei instituidora tenha previsto, 

expressamente, a necessidade de lei específica para sua extinção ou privatização, é 

necessário que o administrador público observe a norma legal. 

Desse modo, é desnecessária, em regra, lei específica para inclusão de sociedade 

de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. 

 

RE 1010606 
 

O ordenamento jurídico brasileiro não consagra o denominado “direito ao 

esquecimento”, entendido como a pretensão apta a impedir a divulgação de fatos ou 

dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam 

se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante. A 

previsão ou aplicação de um “direito ao esquecimento” afrontaria a liberdade de 

expressão. 

O “direito ao esquecimento” caracteriza restrição excessiva e peremptória às 

liberdades de expressão e de manifestação de pensamento e ao direito que todo 

cidadão tem de se manter informado a respeito de fatos relevantes da história social, 



 

 

bem como equivale a atribuir, de forma absoluta e em abstrato, maior peso aos direitos 

à imagem e à vida privada, em detrimento da liberdade de expressão, compreensão que 

não se compatibiliza com a ideia de unidade da Constituição. 

O ordenamento jurídico brasileiro está repleto de previsões constitucionais e 

legais voltadas à proteção da personalidade, com repertório jurídico suficiente a que 

esta norma fundamental se efetive em consagração à dignidade humana. Em todas 

essas situações legalmente definidas, é cabível a restrição, em alguma medida, à 

liberdade de expressão, sempre que afetados outros direitos fundamentais, mas não 

como decorrência de um pretenso e prévio direito de ver dissociados fatos ou dados por 

alegada descontextualização das informações em que inseridos, por força da passagem 

do tempo. 

A existência de um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como 

restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado 

tratamento dos dados nela inseridos, precisaria estar prevista, de modo pontual, em lei. 

Ademais, a ordem constitucional ampara a honra, a privacidade e os direitos da 

personalidade, bem como, oferece, pela via da responsabilização, proteção contra 

informações inverídicas, ilicitamente obtidas ou decorrentes do abuso no exercício da 

liberdade de expressão, com reflexos no âmbito penal e cível. 

Desse modo, “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao 

esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do 

tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em 

meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no 

exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, 

a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da 

honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e 

específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 

 

ADP 714 
 



 

 

Não se admite “novo veto” em lei já promulgada e publicada. Manifestada a 

aquiescência do Poder Executivo com projeto de lei, pela aposição de sanção, evidencia-

se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo incabível 

eventual retratação. 

A Constituição Federal (CF) dedicou razoável atenção ao modo pelo qual se 

desenvolvem as relações entre Poder Legislativo e Poder Executivo quando da passagem 

da etapa da deliberação legislativa para a etapa da deliberação executiva. O art. 66 da 

CF enuncia modalidades de sanção e veto, demarca elementos e formalidades 

essenciais, assinala prazos e estatui consequências jurídicas na hipótese de seu 

descumprimento. Além disso, o Presidente da República, ao exercer a prerrogativa do 

veto parcial, encaminha a parte não vetada à promulgação, de modo que o projeto se 

transforma em lei. Já a parte vetada, por seu turno, segue para o Congresso Nacional, 

que deliberará, em sessão conjunta, pela manutenção ou derrubada do veto (CF, art. 57, 

§ 3º, IV) (2). 

Destaca-se, ainda, que o impasse instalado nas presentes arguições de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF) se refere ao principal diploma com 

normas gerais para o combate à pandemia da Covid-19, matéria da mais absoluta 

relevância constitucional. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

ADI 5534 
 

Os Estados e o Distrito Federal devem observar o prazo de dois meses, previsto 

no art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil (CPC), para pagamento de obrigações de 

pequeno valor. 

Isso porque a autonomia expressamente reconhecida na Constituição Federal 

(CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos Estados-membros em matéria 

de RPV restringe-se à fixação do valor-teto. 



 

 

Pretender ampliar o âmbito de aplicação desse entendimento e o próprio 

sentido do que está expressamente posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da CF, de modo a 

afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo 

para pagamento das RPVs, denota passo demasiadamente largo. 

Ademais, a regra impugnada detém natureza nitidamente processual, a atrair a 

competência privativa da União para dispor sobre o tema (art. 22, I, da CF), merecendo, 

dessa forma, tratamento minimamente uniforme no país, a partir de fixação em norma 

federal. 

Não é razoável impedir a satisfação imediata da parte incontroversa de título 

judicial, devendo-se observar, para efeito de determinação do regime de pagamento — 

se por precatório ou requisição de pequeno valor —, o valor total da condenação. 

O cumprimento da parte incontroversa da condenação contra a Fazenda Pública 

promove a celeridade, a razoável duração e a efetividade do processo. 

Não é possível, no entanto, o enquadramento da parcela incontroversa em 

requisição de pequeno valor quando o montante global ultrapassar o valor referencial 

definido em lei. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente 

procedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade para a) 

declarar a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC; e b) conferir 

interpretação conforme à Constituição ao art. 535, § 4º, do CPC, no sentido de que, para 

efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser 

observado o valor total da condenação. 

 

DIREITO CIVIL 
 

RE 1045273/SE 
 

Em que pese ao fato de o art. 226, § 3º, da Constituição Federal ter afastado o 

preconceito e a discriminação à união estável, que não mais faziam sentido frente à 



 

 

evolução da mentalidade social, constata-se que, em determinadas situações, a união 

não pode ser considerada estável, mas, sim, concubinato, quando houver causas 

impeditivas ao casamento, previstas no art. 1.521 do Código Civil. 

CF: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento.” 

CC: “Art. 1.521. Não podem casar: I – os ascendentes com os descendentes, 

seja o parentesco natural ou civil; II – os afins em linha reta; III – o adotante 

com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; 

IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro 

grau inclusive; V – o adotado com o filho do adotante; VI – as pessoas casadas; 

VII – o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 

homicídio contra o seu consorte.” 

O Direito brasileiro, à semelhança de outros sistemas jurídicos ocidentais, adota 

o princípio da monogamia, segundo o qual uma mesma pessoa não pode contrair e 

manter simultaneamente dois ou mais vínculos matrimoniais, sob pena de se configurar 

a bigamia, tipificada inclusive como crime previsto no art. 235 do Código Penal. 

Por esse motivo, a existência de uma declaração judicial de existência de união 

estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente 

estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, independentemente 

de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 

Em resumo, a preexistência de casamento ou de união estável de um dos 

conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o 

reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins 

previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo 

ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. 

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura 

e estabelecida com o objetivo de constituição de família.  



 

 

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 

1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada 

se achar separada de fato ou judicialmente.  

§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da 

união estável. 

 

DIREITO DO TRABALHO 
 

ADC 58 
 

A utilização da TR como índice da atualização dos débitos trabalhistas é 

inadequada, pois a composição do valor dessa taxa não reflete o poder aquisitivo da 

moeda e sua aplicação cria um desequilíbrio na relação obrigacional entre credor e 

devedor, gerando, de um lado, enriquecimento ilícito e, de outro, ofensa ao direito de 

propriedade. 

Com efeito, o índice a ser aplicado deve preservar os valores dos créditos 

trabalhistas, que têm natureza alimentar, e a previsão legislativa desse índice deve 

afastar a defasagem entre o valor nominal e o valor real da moeda com o passar do 

tempo. 

Devem ser utilizados na Justiça Trabalhista os mesmos índices de correção 

monetária vigentes para as condenações cíveis em geral: o Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).  

Essa solução, atende à integridade sistêmica do plexo normativo 

infraconstitucional, já que, o IPCA-E é o índice adequado para medir a inflação de 

débitos trabalhistas porque mede a variação de preços do consumidor.  

Por outro lado, salvo disposição em sentido contrário, na fase de liquidação da 

sentença, deve-se observar a regra geral do art. 406 do Código Civil (CC) e, atualmente, 

a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a SELIC, por ser ela a 

que incide como juros moratórios dos tributos federais. 



 

 

Esse entendimento deverá ser aplicado até que o legislador corrija futuramente 

a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado. 

Com esses fundamentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente 

procedentes duas ações declaratórias de constitucionalidade e duas ações diretas de 

inconstitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, 

§ 7º, e ao art. 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na redação dada 

pela Lei 13.467/2017. Vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo 

Lewandowski e o Ministro Marco Aurélio. 

Em síntese, é inadequada a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção 

monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do 

Trabalho. 

Por fim, por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento 

de que  

(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (nas ações 

em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os 

pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), 

no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive 

depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem 

ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que 

expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR 

(ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; 

(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento 

(independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase 

recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e 

correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de 

título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 525, §§ 12 e 14), ou art. 535, §§ 5º e 

7º (5), do Código de Processo Civil (CPC) e 



 

 

(iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo STF sobre a questão dever-se-á 

aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir 

aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer 

manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa 

de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios 

legais). Vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que 

não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux 

(Presidente). 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

HC 192063/RJ 
 

A ação de habeas corpus deve ser admitida para atacar atos judiciais que 

acarretem impacto relevante à esfera de direitos de imputados criminalmente. 

Há medidas cautelares restritivas a direitos importantes, adotados em processo 

criminal, que merecem atenção por instâncias revisionais pela via mais expedita 

possível. 

Em relação à homologação de um acordo de colaboração premiada, trata-se de 

etapa fundamental da sistemática negocial regulada pela Lei 12.850/2013 e que toca 

diretamente com o exercício do poder punitivo estatal, visto que, nele, regulam-se 

benefícios ao imputado e limites à persecução penal. Ademais, atualmente, inexiste 

previsão legal de recurso cabível em face de não homologação ou de homologação 

parcial de acordo. 

A homologação de acordo de colaboração, em regra, terá que se dar perante o 

juízo competente para autorizar as medidas de produção de prova e para processar e 

julgar os fatos delituosos cometidos pelo colaborador. Caso a proposta de acordo 

aconteça entre a sentença e o julgamento pelo órgão recursal, a homologação ocorrerá 

no julgamento pelo Tribunal e constará do acórdão. 



 

 

O regramento introduzido pela Lei 12.850/2013 foi claro ao admitir a 

colaboração em qualquer etapa da persecução penal, ainda que após o início do 

processo ou a prolação da sentença (art. 4º, § 5º): 

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 

reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 

por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 

dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: (...)  

§ 5º Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida 

até a metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os 

requisitos objetivos. 

No caso, o acordo de colaboração foi entabulado entre o Ministério Público 

Federal e o paciente antes da prolação da sentença, mas, por um descuido, não foi 

levado à homologação durante a fase pré-processual. Ademais, o paciente não foi 

denunciado nos processos já sentenciados e que se encontram no Tribunal, de modo 

que eventual denúncia seria também de competência do Juízo da 1ª Vara Federal 

Criminal do Rio de Janeiro em razão de possível prevenção. 

Com base nesse entendimento, a Segunda Turma concedeu parcialmente a 

ordem de habeas corpus para assentar a competência do Juízo de primeiro grau para a 

homologação do acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público 

Federal e o paciente, devendo a autoridade proceder à análise da regularidade, 

legalidade e voluntariedade do acordo. 

 

Rcl 43007 AgR/DF 
 

Os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento 

processual vigente. 

 Eles não constituem recursos, em sentido estrito, nem mesmo meios de 

impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a 

preclusão. 



 

 

O art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público) 

atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos 

processos em curso perante o Supremo Tribunal Federal: 

Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do 

Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se 

previamente em todos os processos de sua competência. 

A reclamação constitucional só pode ser ajuizada perante o STF pelo Ministério 

Público ou pela parte interessada. Do ponto de vista técnico-jurídico, não há espaço para 

que os procuradores da República, em cujos nomes foi protocolado o pedido de 

reconsideração, ingressem nos autos na qualidade de simples particulares. 

Este feito e a própria ação penal em tramitação no juízo de piso envolvem o 

exercício do jus accusationis estatal e a atuação do órgão ministerial na qualidade 

de dominus litis, na busca da procedência da acusação formulada contra o reclamante. 

Trata-se de atuação institucional do Parquet. 

Portanto, é manifesta a ausência de legitimidade postulatória dos peticionantes, 

integrantes do Ministério Público Federal, de primeiro grau, totalmente alheios à lide, a 

impedir que intervenham nos autos para impugnar decisões tomadas pelo STF, a 

pretexto de defender direitos próprios e de terceiros. 

A ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico. 

No caso, inexiste qualquer direito transindividual a justificar a atuação do órgão 

ministerial de piso em legitimação extraordinária, na qualidade de substituto 

processual. 

Em todas as decisões nas quais concedido o acesso ao material apreendido em 

operação policial, houve ressalva de que os conteúdos relativos exclusivamente a 

terceiros, sem qualquer relação com o reclamante, deveriam ser mantidos sob rigoroso 

sigilo. 



 

 

Não há que se falar na figura do “terceiro interessado”, pois o inconformismo 

veiculado pelos peticionantes não se refere a conversas privadas, mas a diálogos 

travados por membros do MPF entre si e com magistrado acerca de investigações e 

ações penais, em pleno exercício das respectivas atribuições e em razão delas. 

Ademais, a questão relativa à autenticidade ou ao valor probatório de elementos 

colhidos pela defesa é tema a ser resolvido no bojo dos processos nos quais venham a 

ser juntados, mas não na reclamação, sabidamente de estreitos limites. 

Fundado no direito à ampla defesa e ao contraditório, foi concedido ao 

reclamante o acesso a elementos probatórios coligidos, em poder do Estado, 

pertinentes a sua defesa. O acesso a tais elementos, aparentemente, teria sido 

sonegado ao reclamante e a sua defesa há anos, contrariando determinações expressas 

do colegiado e do ministro Ricardo Lewandowski, relator, proferidas em três 

reclamações. 

Na espécie, trata-se de petição deduzida por procuradores da República, 

mediante a qual requeriam, em nome próprio e de terceiros, a reconsideração de 

decisões que autorizaram o compartilhamento — com o reclamante — de provas 

obtidas em operação policial deflagrada para investigar os supostos delitos praticados 

por hackers que acessaram suas comunicações. Alternativamente, houve pedido de 

processamento da petição como agravo regimental. 

A Segunda Turma, por maioria, não conheceu de agravo regimental em 

reclamação, ante a manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes, nos termos do 

voto do relator.  

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NOVAS SÚMULAS 
 

Súmula 643: "A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado 

da condenação". 



 

 

Súmula 644: "O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato 

quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado 

pelo juízo". 

Súmula 645: "o crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da 

comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem". 

 

JURISPRUDÊNCIA EM TESES 
 

EDIÇÃO N. 162: DIREITO DO CONSUMIDOR – VI 
 

1. É suficiente para a aplicação da teoria menor da desconsideração da 

personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC) a existência de obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

2. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade cooperativa, com 

fundamento no art. 28, § 5º, do CDC (teoria menor), não pode atingir o 

patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal sem que haja a mínima 

presença de indícios de que estes contribuíram, ao menos culposamente, e com 

desvio de função, para a prática de atos de administração. 

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos relativos a aplicações 

em fundos de investimento celebrados entre instituições financeiras e seus 

clientes. 

4. É ilícito o investimento de risco realizado pela instituição financeira sem 

autorização expressa do correntista, nos termos dos arts. 6º, III, e 39, III e VI, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a indenização por 

danos materiais e morais decorrentes da operação realizada. 

5. A instituição financeira responde por vício na qualidade do produto ao emitir 

comprovantes de suas operações por meio de papel termossensível (papel 

térmico). 

6. É abusiva e ilegal cláusula prevista em contrato de prestação de serviços de 

cartão de crédito que autoriza o banco contratante a compartilhar dados dos 

consumidores com outras entidades financeiras ou mantenedoras de cadastros 



 

 

positivos e negativos de consumidores, sem que haja opção de discordar daquele 

compartilhamento, por desrespeitar os princípios da transparência e da 

confiança. 

7. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento 

danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão 

original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 

8. os contratos de locação de cofre particular, não se revela abusiva a cláusula 

limitativa de valores e de objetos a serem armazenados, sobre os quais recairá a 

obrigação de guarda e de proteção do banco locador. 

9. O banco não é responsável por fraude em compra on-line paga via boleto de 

produto não recebido, uma vez que a instituição financeira não pertence à 

cadeia de fornecimento nem apresentou falha em sua prestação de serviço. 

10. A legislação consumerista impede a adoção prévia e compulsória da arbitragem 

no momento da celebração do contrato, mas não proíbe que, posteriormente, 

em face de eventual litígio, havendo consenso entre as partes, seja instaurado o 

procedimento arbitral. 

11. É lícita a estipulação de cláusula de fidelização em contrato de serviços de 

telecomunicação, considerando-se os benefícios concedidos pelas operadoras 

aos assinantes, assim como a necessidade de garantir um retorno mínimo do 

investimento realizado pela empresa. 

12. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica instaurada 

entre postos de combustível e distribuidores, pois aqueles não se enquadram no 

conceito de consumidor final, estabelecido no art. 2º da referida lei. 

 

EDIÇÃO N. 163: DIREITO DO CONSUMIDOR – VII 
 

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos 

habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. (Súmula n. 602/STJ). 

2. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em 

caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, 



 

 

caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula n. 

543/STJ) 

3. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de 

compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, 

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. (Tese julgada 

sob o rito do art. 1036 do CPC/2015 - TEMA 938 (ii)) 

4. Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e 

venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a 

entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias, desde que 

observado o direito de informação ao consumidor. 

5. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita 

se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a 

demonstração de má-fé do segurado. (Sumula n. 609/STJ) 

6. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos 

serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é 

considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da 

data da contratação. (Súmula n. 597/STJ) 

7. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência 

do segurado mesmo sob o argumento de necessidade de cumprimento do 

período de carência, sendo devida a reparação por danos morais. 

8. Na ausência de previsão contratual expressa, impõe-se o afastamento do dever 

de custeio da fertilização in vitro pela operadora do plano de saúde, por não se 

tratar de hipótese de cobertura obrigatória. 

9. A ausência de informação qualificada quanto aos possíveis efeitos colaterais e 

reações adversas de medicação configura defeito do produto, conforme disposto 

no art. 12, § 1º, II, do CDC, ocasionando responsabilidade objetiva do 

fabricante/fornecedor 

10. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC aos contratos de plano 

de seguro de saúde de reembolso de despesas médico-hospitalares destinados 

à fruição dos empregados do empregador contratante, pois, dentro do pacote 



 

 

de retribuição e de benefícios ofertado, a relação do contratante-empregador 

com a seguradora é comercial. 

 

EDIÇÃO N. 164: DIREITO DO CONSUMIDOR – VIII 
 

1. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do 

serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a 

comercialização de pacotes de viagens. 

2. Configura defeito do serviço, a ausência de informação adequada e clara pelas 

empresas aéreas e agências de viagem aos consumidores, quanto à necessidade 

de obtenção de visto (consular ou trânsito) ou de compra de passagem aérea de 

retorno ao país de origem para a utilização do serviço contratado. 

3. A ausência de condições dignas de acessibilidade de pessoa com deficiência ao 

interior da aeronave configura má prestação do serviço e enseja a 

responsabilidade da empresa aérea pela reparação dos danos causados (art. 14 

da Lei n. 8.078/1990). 

4. O atraso ou cancelamento de voo pela companhia aérea não configura dano 

moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração, por parte do 

passageiro, da ocorrência de lesão extrapatrimonial. 

5. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e 

automático de um dos trechos da passagem aérea, em virtude da não 

apresentação do passageiro para embarque no voo antecedente (no show), 

configurando dano moral. 

6. As indenizações por danos morais envolvendo transporte aéreo internacional de 

passageiros não estão submetidas à tarifação prevista nas normas e nos tratados 

internacionais, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do 

consumidor preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC. 

7. As normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros prevalecem sobre o Código de Defesa do 

Consumidor nas hipóteses de indenização por danos materiais. 

8. Não é abusiva a cobrança de uma diária completa de 24 horas em hotéis, pois os 

serviços de limpeza e organização do espaço de repouso estão abrangidos pelo 



 

 

contrato de hospedagem, razão pela qual a garantia de acesso aos quartos pelo 

período integral da diária não é razoável nem proporcional. 

9. O provedor de buscas de produtos voltado ao comércio eletrônico que não 

realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser 

responsabilizado por vício de mercadoria ou inadimplemento contratual. 

10. É válida a intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos 

culturais e de entretenimento mediante cobrança de "taxa de conveniência", 

desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição 

do ingresso, com o destaque do valor da referida taxa. 

 

PESQUISA PRONTA STJ 
 

No mês de julho, a página da Pesquisa Pronta do site do Superior Tribunal de 

Justiça divulgou 20 novos entendimentos do tribunal, preparada pela sua Secretaria de 

Jurisprudência. 

Vamos aos mais importantes: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO 
 

No julgamento do AgInt no REsp 1.602.759, a Primeira Turma lembrou que de 

acordo com a jurisprudência do STJ, "o requisito da congeneridade pode ser 

flexibilizado, permitindo-se a transferência de instituição privada para outra pública se, 

no novo domicílio da parte requerente, não houver oferta do curso em instituição 

privada". 

Por sua vez, no julgamento do AgInt no RMS 51.731, relatado pelo ministro 

Gurgel de Faria, a Primeira Turma estabeleceu que "a aquisição da estabilidade no 

serviço público reclama, além do implemento do requisito temporal de três anos, a 

sujeição do servidor à avaliação de desempenho no cargo, cuja análise deve levar em 

conta os aspectos 'relacionados à assiduidade, à disciplina, à capacidade de iniciativa, à 

produtividade e à responsabilidade". 



 

 

 

DIREITO CIVIL – FAMÍLIA  
 

A Quarta Turma, em recurso relatado pelo ministro Antonio Carlos Ferreira, 

destacou que "o registro efetuado pelo pai afetivo não impede a busca pelo 

reconhecimento registral também do pai biológico, cujo reconhecimento do vínculo de 

filiação, com todas as consequências patrimoniais e extrapatrimoniais, é seu consectário 

lógico (REsp 1.551.481)". 

 

DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL  
 

A Quarta Turma, em caso relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão, destacou, 

no julgamento do AREsp 1.525.378, que a jurisprudência do STJ "se firmou no sentido 

de que, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ)". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS E OUTROS 
MEIOS DE IMPUGNAÇÃO  
 

A Segunda Seção, em caso relatado pelo ministro Moura Ribeiro, lembrou no 

julgamento do AgInt nos EAREsp 1.190.992 que segundo a jurisprudência do STJ, "não 

se admite a interposição de embargos de divergência para discutir a questão da 

irrisoriedade ou exorbitância do valor fixado a título de honorários advocatícios, cuja 

verificação decorre das particularidades de cada caso concreto (Súmula 420 do STJ)". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – LEGITIMIDADE 
 

A Terceira Turma, em caso relatado pelo ministro Villas Bôas Cueva, esclareceu 

que "o Ministério Público detém legitimidade para ajuizar ação coletiva em defesa dos 

direitos individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT (seguro obrigatório, 

por força da Lei 6.194/1974, voltado para a proteção das vítimas de acidentes de 



 

 

trânsito), dado o interesse social qualificado presente na tutela dos referidos direitos 

subjetivos" (AREsp 1.323.726). 

 

DIREITO PENAL – APLICAÇÃO DA PENA 
 

No julgamento do REsp 1.853.916, a Sexta Turma destacou que a corte não 

admite a aplicação do instituto da detração penal à pena de prestação pecuniária, por 

ausência de previsão legal. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – QUALIFICADORA 
 

A Sexta Turma, no julgamento AgRg no HC 592.265, relatado pelo ministro Nefi 

Cordeiro, concluiu que "havendo pluralidade de qualificadoras, utiliza-se uma delas para 

justificar o tipo penal qualificado, podendo as demais serem empregadas na segunda 

fase de aplicação da pena, como agravantes, ou, residualmente, na primeira fase, como 

circunstâncias judiciais, não havendo falar em bis in idem ou ilegalidade na utilização de 

uma das qualificadoras do crime do artigo 148, parágrafo 1º, inciso I e IV, do Código 

Penal, como circunstância judicial". 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS 
 

A Primeira Turma, no julgamento do AREsp 1.079.725, relatado pelo ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, esclareceu que "a Primeira Turma desta corte superior, ao 

julgar o Recurso Especial 1.830.894, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, firmou 

entendimento de que os materiais empregados para embalar ou acondicionar os 

produtos comercializados pelo supermercado, como sacolas plásticas personalizadas 

entregues aos clientes, bandejas de isopor e outras comodidades oferecidas ao 

consumidor para acomodar e facilitar o carregamento dos produtos, não configuram 

insumos e, dessa forma, não ensejam o aproveitamento de crédito fiscal de ICMS". 

Entretanto, em relação ao mesmo precedente, o colegiado apontou que "filmes 

e sacos plásticos, utilizados exclusivamente com o propósito de comercialização de 



 

 

produtos de natureza perecível, são insumos essenciais à atividade desenvolvida pelo 

supermercado, cuja aquisição autoriza o creditamento do ICMS. Destacou-se que, nesse 

caso, seria impossível a aquisição fracionada do produto, por isso que tais itens são 

indispensáveis ao isolamento do produto perecível". 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL 
 

No julgamento do REsp 1.737.677, a Primeira Turma salientou que "o distrato 

social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da 

dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do 

redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes". 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – IPI 
 

A Segunda Turma, no julgamento do REsp 899.751, relatado pelo ministro Og 

Fernandes, destacou que "'o princípio da não cumulatividade não assegura direito de 

crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, 

isentos ou sujeitos à alíquota zero". 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

INFO 684 - REsp 1.722.423-RJ 
 

Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível o INSS, pessoa jurídica de 

direito público, ser vítima de danos morais. 

Inicialmente, Também não afasta a pretensão reparatória o argumento de que 

as pessoas que integram o Estado não sofrem "descrédito mercadológico". 

O direito das pessoas jurídicas à reparação por dano moral não exsurge apenas 

no caso de prejuízos comerciais, mas também nas hipóteses, mais abrangentes, de 

ofensa à honra objetiva. Nesse plano, até mesmo entidades sem fins lucrativos podem 

se atingidas. 



 

 

Assim, não se pode afastar a possibilidade de resposta judicial à agressão 

perpetrada por agentes do Estado contra a credibilidade institucional da autarquia, a 

qual implica em dano reflexo sobre os demais segurados da Previdência e os 

jurisdicionados em geral é evidente, tudo consubstanciado por uma lesão de ordem 

extrapatrimonial. 

Em síntese, Pessoa Jurídica de Direito Público tem direito à indenização por 

danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade 

institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados 

em geral for evidente. 

 

INFO 685 - REsp 1.815.461/AL, 
 

Nos termos do art. 5º, XIII, da Constituição Federal, "é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer". Já o art. 22, XVI, da Constituição Federal estabelece que compete 

privativamente à União legislar sobre "organização do sistema nacional de emprego e 

condições para o exercício de profissões". 

Assim, o "exercício de qualquer profissão está sujeito a condições, condições que 

a lei estabelecerá. Isto deflui da própria natureza das profissões, cujo exercício requer 

fiscalização. No que toca às profissões liberais, instituem-se os conselhos, os quais, com 

base na lei federal, exercerão a fiscalização do seu exercício. A Constituição, ao 

estabelecer a competência legislativa da União, competência privativa, dispõe, 

expressamente, a respeito (C.F., art. 22, XVI). Na cláusula final do inc. XVI do citado art. 

22, está a autorização expressa ao legislador federal no sentido de que estabelecerá ele 

'condições para o exercício de profissões'" (STF, RE 199.088/SP, Rel. Ministro Carlos 

Velloso, Segunda Turma, DJU de 16/04/99). 

O art. 28, V, da Lei n. 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), determina que a advocacia é incompatível, 

mesmo em causa própria, para os ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou 

indiretamente a atividade policial de qualquer natureza. Assim, ao utilizar a expressão 



 

 

"atividade policial de qualquer natureza", o texto legal buscou abarcar todos aqueles 

que exerçam funções compreendidas no poder de polícia da Administração Pública, 

definido no art. 78 do CTN. 

Tal entendimento, quanto aos agentes de trânsito, foi reforçado pela EC 82/2014 

e pela Lei n. 13.675/2018. A EC 82/2014 acrescentou o § 10 ao art. 144 da CF/1988, nele 

incluindo a atividade de agente de trânsito, estabelecendo, entre os órgãos 

encarregados da segurança pública, "a segurança viária, exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas", 

compreendendo ela "a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em 

lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente", competindo a 

segurança viária, "no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos 

respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em 

Carreira, na forma da lei". 

A Lei n. 13.675/2018, que "disciplina a organização e o funcionamento dos 

órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da 

Constituição Federal", instituiu, no seu art. 9º, o Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp), dispondo, no seu § 2º, inciso XV, que os agentes de trânsito são integrantes 

operacionais do aludido Sistema Único de Segurança Pública. 

Inconteste, assim, que os agentes de trânsito desempenham atividades 

incompatíveis com o exercício da advocacia, porquanto ocupam cargos "vinculados 

direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza", tal como previsto no 

art. 28, V, da Lei n. 8.906/1994, exercendo funções que condicionam o uso, o gozo e a 

disposição da propriedade e restringem o exercício da liberdade dos administrados no 

interesse público, na forma do art. 78 do CTN, além de preservarem eles a "ordem 

pública e a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas", na 

fiscalização do trânsito, integrando os órgãos responsáveis pela segurança pública, 

previstos no art. 144 da CF/1988 (art. 144, § 10, da CF/1988 e art. 9º, § 2º, XV, da Lei n. 

13.675/2018).  



 

 

Em suma, o exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível 

com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de 

trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei n. 8.906/1994. 

 

DIREITO AMBIENTAL 
 

INFO 684 - REsp 1.814.944-RN 
 

No caso, entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos 

em que a posse em si do veículo constitui ilícito. 

Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê 

tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na 

Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe de 09/10/2019). 

Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do 

meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança 

os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, 

atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, 

recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, 

"[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que 

condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à 

comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na 

atividade ilícita". 

Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 

estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos 

utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não 

expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções 

compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a 

perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente". 



 

 

Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na 

prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes 

nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa 

atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que 

dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente. 

Em suma, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada 

na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, independe do uso específico, 

exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. 

 

DIREITO EMPRESARIAL 
 

INFO 684 - REsp 1.842.911-RS 
 

A questão controvertida consiste em definir, a partir da interpretação do artigo 

49, caput, da Lei n. 11.101/2005, se a existência do crédito é determinada pela data de 

seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 

Conforme se percebe da leitura do referido artigo, nem todos os credores estão 

submetidos aos efeitos da recuperação judicial, mas somente aqueles titulares de 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e que não foram 

excepcionados pelo artigo 49, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.101/2005. Além disso, os créditos 

de natureza fiscal estão excluídos da recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei n. 

11.101/2005). 

Diante dessa opção do legislador de excluir determinados credores da 

recuperação judicial, mostra-se imprescindível identificar o que deve ser considerado 

como crédito existente na data do pedido ainda que não vencido. A matéria ganha 

especial dificuldade no que respeita aos créditos que dependem de liquidação. 

Os créditos ilíquidos decorrentes de responsabilidade civil, das relações de 

trabalho e de prestação de serviços, entre outros, dão ensejo a duas interpretações 

quanto ao momento de sua existência, que podem ser assim resumidas: (i) a existência 



 

 

do crédito depende de provimento judicial que o declare (com trânsito em julgado) e (ii) 

a constituição do crédito ocorre no momento do fato gerador, pressupondo a existência 

de um vínculo jurídico entre as partes, o qual não depende de decisão judicial que o 

declare. 

A primeira corrente interpretativa parte do pressuposto de que somente nas 

situações em que a obrigação é descumprida, sendo necessária a intervenção do Poder 

Judiciário para que a prestação seja satisfeita, é que se poderia falar em existência do 

crédito. No entanto, o crédito pode ser satisfeito espontaneamente, a partir da 

quantificação acordada pelas partes, extinguindo-se a obrigação. 

Disso decorre que a existência do crédito não depende de declaração judicial. Na 

verdade, confunde-se o conceito de obrigação e de responsabilidade. 

A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se 

estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, 

ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). Assim, 

a prestação do trabalho, na relação trabalhista, faz surgir o direito ao crédito; na relação 

de prestação de serviços, a realização do serviço. 

Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do 

ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, 

o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento 

danoso. De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à 

reparação dos danos causados. 

Ou seja, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles 

decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos 

praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de 

recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 

Nessa linha, foi editado o Enunciado n. 100 da III Jornada de Direito Comercial, 

que tem o seguinte teor: "Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do 

art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao 



 

 

pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou 

trânsito em julgado." 

Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o 

adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua 

constituição. 

Diante disso, conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação 

judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu 

trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador, conforme defende a 

segunda corrente interpretativa mencionada e o entendimento adotado pela iterativa 

jurisprudência desta Corte. 

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a 

existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 

 

INFO 684 - REsp 1.717.213-MT 
 

No regime recursal adotado pelo CPC/2015, há dois diferentes modelos de 

recorribilidade das decisões interlocutórias: (i) para as decisões proferidas na fase de 

conhecimento, será cabível o agravo de instrumento nas hipóteses listadas nos incisos 

do art. 1.015, observado, ainda, o abrandamento da taxatividade desse rol em razão da 

tese fixada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988 (tese da taxatividade 

mitigada); (ii) para as decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento da 

sentença, no processo executivo e na ação de inventário, será cabível o agravo de 

instrumento contra todas as decisões interlocutórias, por força do art. 1.015, parágrafo 

único. 

O regime recursal diferenciado para as decisões interlocutórias proferidas nas 

fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de 

inventário se justifica pela impossibilidade de rediscussão posterior da questão objeto 

da interlocutória, na medida em que nem sempre haverá apelação nessas espécies de 

fases procedimentais e processos, inviabilizando a incidência da regra do art. 1.009, §1º, 

do CPC/2015 e também pela altíssima invasividade e gravidade das decisões 



 

 

interlocutórias proferidas nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez 

que, em regra, serão praticados inúmeros e sucessivos atos judiciais de índole satisfativa 

(pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens, etc.) que se revelam 

claramente incompatíveis com a recorribilidade apenas diferida das decisões 

interlocutórias. 

Conquanto a Lei n. 11.101/2005 preveja o cabimento do agravo de instrumento 

em específicas hipóteses, como, por exemplo, o art. 17, caput, art. 59, §2º e art. 100, 

não se pode olvidar que, por ocasião da edição da referida lei, vigorava no Brasil o 

CPC/1973, cujo sistema recursal, no que tange às decisões interlocutórias, era 

diametralmente oposto ao regime recursal instituído pelo CPC/2015, de modo que a 

escolha, pelo legislador, de apenas algumas específicas hipóteses de recorribilidade 

imediata das interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares 

deve ser interpretada como o reconhecimento de que, naquelas hipóteses, estava 

presumidamente presente o risco de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, 

requisito exigido pelo art. 522, caput, do CPC/1973. 

Ao se reinterpretar a questão relacionada à recorribilidade das decisões 

interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares à luz do regime 

instituído pelo CPC/2015, conclui-se que, tendo o processo recuperacional a natureza 

jurídica de liquidação e de execução negocial das dívidas da pessoa jurídica em 

recuperação e tendo o processo falimentar a natureza jurídica de liquidação e de 

execução coletiva das dívidas da pessoa jurídica falida, a esses processos deve ser 

aplicada a regra do art. 1.015, parágrafo único, do novo CPC. 

Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese 

jurídica: Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no 

processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, 

parágrafo único, do CPC/2015. 

Para propiciar segurança jurídica e proteger as partes que, confiando na 

irrecorribilidade das decisões interlocutórias fora das hipóteses de cabimento previstas 

na Lei n. 11.101/2005, não interpuseram agravo de instrumento com base no art. 1.015, 

parágrafo único, do CPC/2015, faz-se necessário estabelecer que: (i) as decisões 



 

 

interlocutórias que não foram objeto de recurso de agravo de instrumento poderão ser 

objeto de impugnação pela parte em eventual e hipotética apelação ou em 

contrarrazões, como autoriza o art. 1.009, §1º, do CPC/2015, se entender a parte que 

ainda será útil o enfrentamento da questão incidente objeto da decisão interlocutória 

naquele momento processual; (ii) que a presente tese jurídica vinculante deverá ser 

aplicada a todas as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que 

fixou a tese e a todos os agravos de instrumento interpostos antes da fixação da tese e 

que ainda se encontrem pendentes de julgamento ao tempo da publicação deste 

acórdão, excluindo-se aqueles que não foram conhecidos por decisão judicial transitada 

em julgado. 

 

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR 
  

INFO 684 - EAREsp 1.459.849-ES 
 

A Segunda Seção, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou o 

entendimento que encontrava dissonância no âmbito do Tribunal com relação ao 

reembolso das despesas efetuadas pelo usuário do plano de saúde fora da rede 

conveniada. 

À vista disso, constata-se que o acórdão embargado, proferido pela Quarta 

Turma do STJ reformou o acórdão estadual sob o fundamento de que a jurisprudência 

desta Corte Superior entende que o reembolso das despesas efetuadas pelo usuário do 

plano de saúde fora da rede conveniada somente é admitido em casos excepcionais, 

conforme prevê o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998. 

Por sua vez, os acórdãos paradigmas, proferidos pela Terceira Turma do STJ, 

entenderam que a exegese do artigo supracitado deve ser extensiva, em homenagem 

aos princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações privadas. 

Importante deixar assente que o contrato de plano de assistência à saúde, por 

definição, tem por objeto propiciar, mediante o pagamento de um preço (consistente 

em prestações antecipadas e periódicas), a cobertura de custos de tratamento médico 



 

 

e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais, rede de 

hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. 

Dessa forma, a estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos 

médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, 

como tal, não encerra, em si, nenhuma abusividade. 

Não obstante, excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, em que 

não se afigurar possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou 

conveniados, a empresa de plano de saúde, mediante reembolso, responsabiliza-se 

pelas despesas médicas expendidas pelo contratante em tais condições, limitada, no 

mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo 

produto. 

Trata-se, pois, de garantia legal mínima conferida ao contratante de plano de 

assistência à saúde, a ser observada, inclusive, no denominado plano-referência, de 

cobertura básica, de modo que não se pode falar em ofensa ao princípio da proteção da 

confiança nas relações privadas, já que os beneficiários do plano estarão sempre 

amparados, seja pela rede credenciada, seja por outros serviços de saúde quando 

aquela se mostrar insuficiente ou se tratar de situação de urgência. 

Em resumo, o reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo 

beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser 

admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência 

de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do 

procedimento. 

 

INFO 684 - REsp 1.834.231-MG 
 

Discute-se, na espécie, a limitação de descontos de prestações de mútuo em 

conta bancária na qual é depositado, em favor do recorrido, o Benefício de Prestação 

Continuada de Assistência Social ao Idoso - BPC. 



 

 

Este benefício, de matriz constitucional, cuida de mecanismo de proteção social 

que visa garantir ao idoso o mínimo indispensável à sua subsistência, não provida por 

sua família, mediante a concessão de uma renda mensal equivalente a 1 salário-mínimo. 

No plano infraconstitucional, a Lei n. 8.742/1993 (Lei da Assistência Social - 

LOAS), a par de corroborar que a assistência social é política estatal que provê os 

mínimos sociais, estabelece que faz jus ao BPC o idoso com 65 (sessenta e cinco) anos 

ou mais cuja família tenha renda mensal per capita igual ou inferior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo. 

Assim, à toda evidência, o BPC, longe de constituir "remuneração" ou "verba 

salarial" - do que tratou o precedente firmado no REsp 1.555.722/SP - consiste em renda 

transferida pelo Estado ao idoso, de modo a ofertar-lhe, em um primeiro momento, 

condições de sobrevivência em enfrentamento à miséria, e para além disto, "também 

propiciar condições mínimas de sobrevivência com dignidade". 

Nesse diapasão, constata-se que, em razão da natureza e finalidade do BPC, a 

margem de disponibilidade, do beneficiário, sobre o valor do benefício é 

consideravelmente reduzida se comparada à liberdade do trabalhador no uso de seu 

salário, proventos e outras rendas.  

Convém ressaltar, sequer há autorização legal para desconto de prestações de 

empréstimos e cartão de crédito diretamente no BPC, concedido pela União Federal e 

pago por meio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pois a Lei n. 10.820/2003, 

que regula a consignação em folha de pagamento de parcelas de empréstimos e cartão 

de crédito, ao dispor sobre os descontos nos benefícios pagos pelo INSS, remete, tão 

somente, aos benefícios de aposentadoria e pensão, ou seja, aqueles relacionados à 

Previdência Social, não abrangendo, assim, benefícios assistenciais. 

Essa limitação dos descontos, na espécie, não decorre de analogia com a 

hipótese de consignação em folha de pagamento, mas com a necessária ponderação 

entre o princípio da autonomia da vontade privada e o princípio da dignidade da pessoa 

humana, de modo a não privar o devedor de grande parcela do benefício que, já de 

início, era integralmente destinado à satisfação do mínimo existencial. 



 

 

Nesse contexto, diante desse específico quadro normativo, cabe realizar a 

distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no REsp 1.555.722/SP e a 

hipótese concreta dos autos, para o fim de acolher o pedido de limitação dos descontos 

ao percentual de 30% do valor recebido a título de Benefício de Prestação Continuada 

de Assistência Social ao Idoso - BPC.  

Sendo assim, em síntese, é possível a limitação dos descontos em conta bancária 

de recebimento do Benefício de Prestação Continuada, de modo a não privar o idoso de 

grande parcela do benefício destinado à satisfação do mínimo existencial. 

 

INFO 685 - REsp 1.846.167-SP 
 

O art. 1.414 do CC/2002 assegura ao detentor do direito real a prerrogativa de 

habitar a residência com sua família. Assim, para fins de aplicação dessa norma, a 

doutrina propõe seu alargamento, para incluir nesse conceito "membros de suas 

relações, desde que não satisfaçam estes algum pagamento pela hospedagem". 

Para além disso, nesse aspecto em específico, relembre-se uma vez mais, que 

a mens legis é manter o companheiro - ou cônjuge - vinculado ao local que lhe serve de 

convívio familiar. É possível afirmar, então, que esse instituto também visa a evitar que, 

além da morte daquele com quem compartilhava a sua vida, o convivente supérstite 

também tenha de suportar a perda do lar. 

A Terceira Turma do STJ acentuou no julgamento do REsp 1.582.178/RJ que "o 

objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel 

familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de 

concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem 

humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e 

psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua 

convivência, constituíram não somente residência, mas um lar". 

Sendo assim, não podem os herdeiros exigir remuneração da companheira 

sobrevivente, nem da filha que com ela reside no imóvel. 



 

 

INFO 685 - REsp 1.846.167-SP 
 

A doutrina civilista tem defendido a impossibilidade de os herdeiros postularem 

a extinção do condomínio e a alienação do bem comum. 

O STJ, da mesma forma, nas duas oportunidades em que foi instada a se 

manifestar sobre o assunto, denegou a pretensão dos herdeiros de extinguir o 

condomínio e alienar o imóvel indivisível. 

Nesse sentido a Quarta Turma destaca que "dada a reserva pelo acórdão do 

direito real vitalício de habitação, limitado, como não poderia deixar de ser, a venda à 

nua propriedade (50%), recebida em partilha, tênue se apresenta a ofensa à norma legal 

em apreço que, em princípio, não proíbe taxativamente o ato de disposição, com as 

ressalvas já declinadas, mas que, de qualquer forma, ainda que indiretamente pode 

deixar ao desabrigo o cônjuge, neste caso, contra a vontade da lei" (REsp 234.276/RJ, 

Rel. ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 14/10/2003, DJ 

17/11/2003). 

Tem-se, então, que a autorização de extinção do condomínio sobre o imóvel e 

venda do bem comum contraria a própria essência do direito real de habitação 

decorrente da sucessão. 

Sendo assim, aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a 

alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação 

 

DIREITO PENAL  
 

INFO 684 - HC 463.434-MT 
 

A questão jurídica deste julgado diz respeito, em síntese, à valoração de 

majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a 

depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. 



 

 

De início, ressalta-se que não é possível dar tratamento diferenciado à causa de 

aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não 

se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento 

distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica. 

Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante 

para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não 

contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da 

individualização da pena. 

Com efeito, o sistema trifásico, trazido no art. 68 do Código Penal, disciplina que 

a fixação da pena observará três fases: a fixação da pena-base, por meio da valoração 

das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; a fixação da pena 

intermediária, com a valoração das atenuantes e das agravantes; e a pena definitiva, 

após a incidência das causas de diminuição e de aumento da pena. 

O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais nem às 

agravantes e atenuantes, as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre 

convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. As causas de aumento e de diminuição, por seu 

turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável. 

Segundo a doutrina, as causas de aumento também são chamadas de 

qualificadoras em sentido amplo e, "por integrarem a estrutura típica do delito, 

permitem a fixação da pena acima do máximo em abstrato previsto pelo legislador". 

Nessa linha de raciocínio, nos mesmos moldes em que ocorre com o crime 

qualificado, já existindo uma circunstância que qualifique ou majore o crime, 

autorizando, assim, a alteração do preceito secundário, ou a incidência de fração de 

aumento, considera-se correta a jurisprudência que prevalece no Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que as qualificadoras e majorantes sobressalentes podem ser 

valoradas na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena. 



 

 

De fato, da mesma forma que a existência de mais de uma qualificadora não 

modifica nem o tipo penal nem o preceito secundário, tem-se que a existência de mais 

de uma majorante também não autoriza a retirada da fração de aumento do mínimo, 

uma vez que se "exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação 

do número de majorantes", nos termos do entendimento sumulado no verbete n. 443 

do STJ. 

Nesse contexto, a desconsideração tanto da qualificadora quanto da majorante 

sobressalentes acaba por violar o princípio da individualização da pena, o qual preconiza 

a necessidade de a pena ser aplicada em observância ao caso concreto, com a valoração 

de todas as circunstâncias objetivas e subjetivas do crime. 

Ademais, referida desconsideração vai de encontro ao sistema trifásico, pois as 

causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, 

circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, 

não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na 

primeira ou na segunda fases. 

A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por 

subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as 

circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de 

aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas 

como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases 

da dosimetria. 

Por fim, não há se falar que o deslocamento da causa de aumento para a primeira 

fase permite o "agravamento do regime prisional por via transversa", porquanto o que 

não se admite é a fixação de regime prisional mais gravoso sem a devida 

fundamentação. Assim, ainda que a pena-base seja fixada no mínimo legal, é possível a 

imposição de regime mais gravoso que o estabelecido em lei, desde que seja declinada 

motivação concreta. 



 

 

Dessa forma, o deslocamento da majorante sobejante para outra fase da 

dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com 

o princípio da individualização da pena. 

 

INFO 685 - HC 478.310 
 

Discute-se a possibilidade de não tipificação do estupro de vulnerável em virtude 

da ausência de contato físico entre o agente e as vítimas. 

No caso, as instâncias de origem delinearam e reconheceram a ocorrência de 

todos os elementos contidos no art. 217-A do Código Penal, com destaque à qualidade 

de partícipe do réu, diante da autoria intelectual dos delitos, bem como da 

prescindibilidade de contato físico direto para a configuração dos crimes. 

Sobre o tema, frisa-se que é pacífica a compreensão de que o estupro de 

vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à 

dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por este Superior Tribunal de 

Justiça. 

Doutrina e jurisprudência sustentam a prescindibilidade do contato físico direto 

do réu com a vítima, a fim de priorizar o nexo causal entre o ato praticado pelo acusado, 

destinado à satisfação da sua lascívia, e o efetivo dano à dignidade sexual sofrido pela 

ofendida. 

Ressalta-se que os precedentes desta Corte já delinearam a chamada 

contemplação lasciva como suficiente para a configuração de ato libidinoso, elemento 

indispensável constitutivo do delito do art. 217-A do Código Penal. A ênfase recai no 

eventual transtorno psíquico que a conduta praticada enseja na vítima e na real ofensa 

à sua dignidade sexual, o que torna despicienda efetiva lesão corporal física por força 

de ato direto do agente. Nesse sentido: HC 611.511/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, 5ª Turma., DJe 15/10/2020 e RHC n. 70.976/MS, Rel. Ministro Joel Ilan 

Paciornik, 5ª Turma, DJe 10/08/2016. 



 

 

Em reforço, lembra-se que, em se tratando de vítima menor de 14 anos, a 

proteção integral à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões 

sexuais, é preocupação constante do Estado (art. 227, caput, c/c o § 4º, da Constituição 

da República) e de instrumentos internacionais (art. 34, "b", da Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em 20/11/1989, 

e internalizada no ordenamento jurídico nacional, mediante o Decreto Legislativo n. 

28/1990). 

Na situação em exame, ficou devidamente comprovado que o acusado agiu 

mediante nítido poder de controle psicológico sobre as outras duas agentes, dado o 

vínculo afetivo entre eles estabelecido. Assim, as incitou à prática dos atos de estupro 

contra as infantes (ambas menores de 14 anos), com o envio das respectivas imagens 

via aplicativo virtual, as quais permitiram a referida contemplação lasciva e a 

consequente adequação da conduta ao tipo do art. 217-A do Código Penal. 

Por fim, cumpre registrar que esta Corte Superior também reconhece a prática 

do delito de estupro no qual o agente concorre na qualidade de partícipe, tese que se 

coaduna com parte da fundamentação lançada pelo Juízo de origem e que, igualmente, 

se amolda ao caso dos autos. Nessa linha: RHC 110.301/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

5ª Turma, DJe 11/06/2019. 

Dessa forma, o mentor intelectual dos atos libidinosos responde pelo crime de 

estupro de vulnerável. 

 

INFO 685 - REsp 1.860.791 
 

No caso em análise, pretende-se a desclassificação do crime de exercício 

arbitrário das próprias razões para a modalidade tentada. 

O delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no Código Penal, 

está assim tipificado: "Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer 

pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze 

dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único - Se 

não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa." 



 

 

Embora haja controvérsia doutrinária acerca da natureza formal ou material do 

delito, com abalizados autores defendendo cada uma das posições, o STJ filia-se à 

corrente que defende o primeiro entendimento. 

Pela interpretação da elementar "para satisfazer", conclui-se ser suficiente, para 

a consumação do crime do art. 345 do Código Penal, que os atos que buscaram fazer 

justiça com as próprias mãos tenham visado obter a pretensão, mas não é necessário 

que o agente tenha conseguido efetivamente satisfazê-la, por meio da conduta 

arbitrária. A satisfação, se ocorrer, constitui mero exaurimento da conduta. 

Sendo assim, por se tratar de crime formal, uma vez praticados todos os atos 

executórios, consumou-se o delito, a despeito de o autor da conduta não ter logrado 

êxito em sua pretensão, que, no caso, era a de pegar o celular de propriedade da vítima, 

a fim de satisfazer dívida que esta possuía com ele. 

Em resumo, o crime de exercício arbitrário das próprias razões é formal e 

consuma-se com o emprego do meio arbitrário, ainda que o agente não consiga 

satisfazer a sua pretensão. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

INFO 684 - HC 525.249-RS 
 

Os Legisladores, ao elaborarem a Lei n. 13.497/2017 - que alterou a Lei de Crimes 

Hediondos - quiseram conferir tratamento mais gravoso apenas ao crime de posse ou 

porte de arma de fogo, de acessório ou de munição de uso proibido ou restrito, não 

abrangendo o crime de posse ou porte de arma de fogo, de acessório ou de munição de 

uso permitido. 

Ao pleitear a exclusão do projeto de lei dos crimes de comércio ilegal e de tráfico 

internacional de armas de fogo, o Relator na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado Federal propôs "que apenas os crimes que envolvam a utilização 

de armas de fogo de uso restrito, ou seja, aquelas de uso reservado pelos agentes de 

segurança pública e Forças Armadas, sejam incluídos no rol dos crimes hediondos". O 



 

 

Relator na Câmara dos Deputados destacou que "aquele que adquire ou possui, 

clandestinamente, um fuzil, que pode chegar a custar R$ 50.000, (cinquenta mil reais), 

o equivalente a uns dez quilos de cocaína, tem perfil diferenciado daquele que, nas 

mesmas condições, tem arma de comércio permitido". 

Importante ainda esclarecer que a Lei n. 13.964/2019 alterou a redação da Lei 

de Crimes Hediondos. Antes da vigência de tal norma, o dispositivo legal considerava 

equiparado à hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 

previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Atualmente, considera-se equiparado à 

hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no 

art. 16 da Lei n.º 10.826/2003. 

Cabe destacar que a alteração na redação da Lei de Crimes Hediondos apenas 

reforça o entendimento ora afirmado, no sentido da natureza não hedionda do porte 

ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro 

sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. 

Outrossim, ao alterar a redação do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, com a 

imposição de penas diferenciadas para o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito 

e de uso proibido, a Lei n. 13.964/2019 atribuiu reprovação criminal diversa a depender 

da classificação do armamento como de uso permitido, restrito ou proibido. 

Acerca do assunto, o STJ, até o momento, afirmava que os Legisladores 

atribuíram reprovação criminal equivalente às condutas descritas no caput do art. 16 da 

Lei n. 10.826/2003 e ao porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com 

numeração suprimida, equiparando a gravidade da ação e do resultado. Todavia, diante 

dos fundamentos ora apresentados, tal entendimento deve ser superado (overruling). 

Corrobora a necessidade de superação a constatação de que, diante de texto 

legal obscuro - como é o parágrafo único do art. 1.º da Lei de Crimes Hediondos, na parte 

em que dispõe sobre a hediondez do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo - e 

de tema com repercussões relevantes, na execução penal, cabe ao Julgador adotar 

postura redutora de danos, em consonância com o princípio da humanidade. 



 

 

Dessa forma, entendeu o STJ que o crime de posse ou porte de arma de fogo de 

uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, 

suprimido ou adulterado não integra o rol dos crimes hediondos. 

 

INFO 684 - HC 598.886-SC 
 

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na 

fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, 

quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal 

e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa. 

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos 

que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de 

informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, 

se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do 

reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar 

falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos 

deletérios e muitas vezes irreversíveis. 

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto 

no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima 

para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como 

se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a 

inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode 

servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado 

na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado 

a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em 

juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento 

probatório. 

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, 

máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do 



 

 

conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente 

selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com 

adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o 

reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da 

foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização 

apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do 

ato. 

Em resumo, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, 

realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a 

autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de 

Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa. 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 

INFO 685 – REsp 1.808.156-SP 
 

À luz do Decreto 53.831/1964, que regulamentou o artigo 31 da Lei n. 

3.807/1960, a atividade de professor era considerada penosa, caracterizando a natureza 

jurídica da aposentadoria do professor como aposentadoria especial. 

Com a promulgação da Emenda Constitucional 18/1981, marco temporal de 

constitucionalização da aposentadoria do professor, essa modalidade de aposentadoria 

ganhou a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução 

de tempo. 

A Constituição de 1988 manteve a natureza jurídica da aposentadoria do 

professor como aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo, 

atribuindo, a partir da Emenda 20/1998, o cálculo dos proventos, ao legislador ordinário. 

A Lei n. 9.876/1999, de 26 de novembro de 1999, concebida para realizar as 

alterações introduzidas pela Emenda 20/1998, introduziu o fator previdenciário, cuja 



 

 

missão constitui a manutenção do equilíbrio atuarial do Regime Geral da Previdência 

Social. 

O artigo 29 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, 

combinado com o artigo 56, expressa a intenção do legislador em fazer incidir no cálculo 

do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do professor, o 

fator previdenciário. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.630 RG/SC firmou a 

seguinte tese de repercussão geral, aplicável ao vertente caso: "É constitucional o fator 

previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a 

redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99. " (Dje 19/06/2020, Ata nº 12/2020 - DJ 

divulgado em 18/06/2020). 

Dessa forma, o STJ entende que incide o fator previdenciário no cálculo da renda 

mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao 

Regime Geral de Previdência Social, independente da data de sua concessão, quando a 

implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início 

de vigência da Lei n. 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999. 

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

INFO 685 – REsp 1.846.781-MS 
 

Com lastro na CF/1988, a Lei n. 8.069/1990 assegura expressamente, à criança e 

ao adolescente, o direito à educação como direito público subjetivo, mediante "acesso 

à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo 

estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da 

educação básica" (art. 53, V), bem como "atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 54, IV). O art. 148 da Lei n. 8.069/1990 

estabelece que "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - 

conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos 

à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209". 



 

 

A Lei n. 8.069/1990 estabelece, no seu Capítulo VII, disposições relativas "às 

ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 

adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular" (...) "do ensino 

obrigatório" e "de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos 

de idade" (art. 208, I e III), estatuindo que "as ações previstas neste Capítulo serão 

propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo 

terá competência absoluta para processar e julgar a causa, ressalvadas a competência 

da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores" (art. 209). 

Assim, na forma da jurisprudência do STJ, as "ações civis fundadas em interesses 

individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente", previstas no art. 148, 

IV, da Lei n. 8.069/1990, são da competência absoluta da Justiça da Infância e da 

Juventude, ressalvadas apenas "a competência da Justiça Federal e a competência 

originária dos tribunais superiores", na forma do art. 209 da referida Lei n. 8.069/1990, 

independentemente de a criança ou o adolescente encontrar-se ou não em situação de 

risco, na forma prevista no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Com efeito, a jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 

n. 8.069/1990, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à 

educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e 

da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, 

difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor 

encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 

do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, 

ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal 

e de competência originária" (STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, Primeira Turma, DJe de 12/11/2010). 

A Primeira Turma do STJ, em situação análoga, na qual se postulava 

judicialmente o fornecimento de fraldas e alimento a menor, afastou a competência da 

Vara da Fazenda Pública e concluiu que "esta Corte já consolidou o entendimento de 

que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao 



 

 

menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente". 

Examinando caso idêntico, a Segunda Turma do STJ firmou o seguinte 

entendimento: "O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre 

a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver 

Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às 

ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de 

abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem 

jurídico tutelado. Na forma da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância 

e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante 

art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente' (STJ, AgRg no REsp 

1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016). 

Em conclusão, a interpretação dos arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 impõe 

o reconhecimento da competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude, em 

detrimento da Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar causas envolvendo 

matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas, independentemente de os 

menores se encontrarem em situação de risco ou abandono, tal como previsto no art. 

98 da referida Lei n. 8.069/1990. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

INFO 684 - REsp 1.168.001-RS 
 

A Lei n. 9.363/1996 instituiu o benefício fiscal de crédito presumido de Imposto 

sobre Produtos Industrializados - IPI para ressarcimento do valor de PIS/PASEP e COFINS 

incidente sobre as respectivas aquisições no mercado interno de insumos utilizados no 

processo produtivo (art. 1º). 

O objetivo do benefício foi o de desonerar as exportações; a tal propósito, o 

elemento temporal eleito pelo legislador para o gozo dessa benesse foi a data da 

exportação (e não a da aquisição dos insumos). 



 

 

Já a MP n. 1.807-2/1.999 promoveu a suspensão da fruição desse mesmo 

benefício, no período compreendido entre 1º de abril e 31 de dezembro de 1999 (art. 

12). 

Tal suspensão ocorreu nas exportações realizadas no lapso previsto na MP n. 

1.807/1999, considerando-se que o direito ao crédito surge quando da realização da 

exportação (data de registro junto ao SISCOMEX). 

Com efeito, "apenas as exportações efetuadas dentro do primeiro trimestre de 

1999 geraram crédito presumido de IPI. Isso porque, muito embora se possa dizer que 

o direito ao crédito tenha por causa desonerar as aquisições no mercado interno, a sua 

utilização somente pode ocorrer quando da realização da exportação (data de registro 

junto ao SISCOMEX e embarque da mercadoria), já que o objetivo do benefício é 

desonerar as exportações" (REsp 1.340.086/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 2/5/2017). 

Em suma, o direito ao crédito presumido de IPI só surge na data de exportação e 

não na data de aquisição dos insumos. 

 

INFO 684 - REsp 1.805.317/AM 
 

De acordo com o art. 1º da LC n. 116/2003, "o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (...) tem como fato gerador a prestação de serviços constantes lista 

anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador". 

A referida lista, em seu item 20.01, elenca expressamente a prestação de serviços 

portuários, especificando, entre eles, os de armazenagem de qualquer natureza. 

Para o adequado desempenho da atividade de armazenamento em instalação 

portuária alfandegada, a empresa autorizada para explorar o terminal portuário (art. 4º, 

§ 2º, II, "b", da Lei n. 8.630/1993 e Portaria RFB n. 3.518/2011) deve organizar as cargas 

recebidas em razão de sua natureza, conservar o seu estado em conformidade com os 

cuidados que elas exigem e guardar as mesmas sob sua vigilância, controlando por meio 

de monitoramento obrigatório o acesso de pessoas à área destinada para essa 

finalidade, sendo certo que todas essas ações encerram o cumprimento de obrigações 



 

 

de fazer, estando, assim, bem caracterizada a prestação de serviço tributável pelo 

imposto municipal. 

Essa espécie de armazenamento não se confunde com instituto da locação para 

afastar a incidência do ISSQN, pois não há transferência da posse direta da área 

alfandegada ao importador/exportador, para que esse a utilize por sua conta e risco, 

sendo certo que a área alfandegada segregada para fins de armazenamento é de acesso 

restrito, o que impede a cessão de seu espaço físico, competindo exclusivamente ao 

terminal portuário o manejo dos contêineres recebidos. 

A distinção entre esses negócios jurídicos também se dá no campo da 

responsabilidade civil: na locação de espaço físico, ainda que cedido com instalações 

próprias para o uso almejado, eventuais danos em razão do exercício da posse direta 

devem ser suportados pelo próprio locatário que lhe deu causa; já no armazenamento 

em questão, salvo os casos de força maior, caberá à empresa que explora o terminal 

portuário o dever de indenizar os prejuízos causados aos proprietários por falha na 

prestação do serviço de armazenagem. 

A atividade de armazenamento de cargas em terminal portuário alfandegado 

está sujeita à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 
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A possibilidade de aplicação, em abstrato, da multa cominatória foi reconhecida, 

por maioria, nesta Terceira Seção (REsp 1.568.445/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, 

DJe 20/08/2020). 

No caso, porém, há de se fazer uma distinção ou um distinguishing entre o 

precedente citado e a situação em análise cuja controvérsia é a alegação, pela empresa 

que descumpriu a ordem judicial, da impossibilidade técnica de obedecer à 

determinação do Juízo, haja vista o emprego da criptografia de ponta a ponta. 



 

 

Criptografia de ponta a ponta é a proteção dos dados nas duas extremidades do 

processo, tanto no polo do remetente quanto no outro polo do destinatário. Nela, há 

"dois tipos de chaves são usados para cada ponta da comunicação, uma chave pública e 

uma chave privada. As chaves públicas estão disponíveis para as ambas as partes e para 

qualquer outra pessoa, na verdade, porque todos compartilham suas chaves públicas 

antes da comunicação. Cada pessoa possui um par de chaves, que são complementares. 

[...] O conteúdo só poderá ser descriptografado usando essa chave pública (...) junto à 

chave privada (...). Essa chave privada é o único elemento que torna impossível para 

qualquer outro agente descriptografar a mensagem, já que ela não precisa ser 

compartilhada". 

Ao buscar mecanismos de proteção à liberdade de expressão e comunicação 

privada, por meio da criptografia de ponta a ponta, as empresas estão protegendo 

direito fundamental, reconhecido expressamente na Carta Magna. 

Convém ressaltar que o Ministro Edson Fachin, na ADPF 403, e a Ministra Rosa 

Weber, na ADI 5527, chegam à mesma conclusão: o ordenamento jurídico brasileiro não 

autoriza, em detrimento da proteção gerada pela criptografia de ponta a ponta, em 

benefício da liberdade de expressão e do direito à intimidade, sejam os desenvolvedores 

da tecnologia multados por descumprirem ordem judicial incompatível com 

encriptação. 

Assim, em ponderação de valores os benefícios advindos da criptografia de ponta 

a ponta se sobrepõem às eventuais perdas pela impossibilidade de se coletar os dados 

das conversas dos usuários da tecnologia. 

Em suma, é ilegal a aplicação de astreintes, por descumprimento de decisão 

judicial de quebra de sigilo de dados, em virtude da impossibilidade técnica pelo 

emprego de criptografia de ponta a ponta. 
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No caso, a corte de origem menciona o art. 12 da Convenção Modelo da OCDE 

para concluir que os valores remetidos ao exterior não se enquadram no conceito de 



 

 

royalties, pois os serviços prestados pela impetrante não implicam transferência de 

tecnologia. 

Em análise superficial, pode induzir a reconhecimento do prequestionamento 

implícito da matéria. 

No entanto, uma peculiaridade: a referência ao art. 12 da Convenção Modelo da 

OCDE, instrumento de soft law por excelência, não é suficiente à configuração do 

prequestionamento. 

m outras palavras, a menção à abstrata Convenção Modelo da OCDE, que não 

possui, per si, validade e eficácia no Direito Interno, não é suficiente à configuração do 

prequestionamento, mesmo que em sua forma implícita. Apenas a apreciação das 

concretas convenções firmadas com base em tal modelo e internalizadas no 

ordenamento jurídico nacional, essas sim normas jurídicas aptas a produzir efeitos no 

País, supriria o requisito para conhecimento do apelo nobre. 

Sem desprezar a relevância interpretativa dos princípios e normas de Direito 

Público Internacional, não é possível o reconhecimento do prequestionamento 

implícito, baseado em mera recomendação internacional, que nem sequer se enquadra 

no conceito de "lei federal" para fins de interposição de Recurso Especial. 

Ademais, a redação do art. 12 da Convenção Modelo da OCDE (lato sensu) não é 

suficiente à conclusão que a parte recorrente pretende ver acolhida. Apenas com análise 

de cada Protocolo específico, questão não suscitada pela recorrente na Corte de origem, 

é possível definir o alcance da expressão "informações correspondentes á experiência 

adquirida no setor industrial, comercial ou científico". Esse é o ponto central da 

argumentação do Recurso Especial, que não foi tratado no acórdão recorrido e não foi 

objeto da oposição de aclaratórios. 

Em resumo, a menção a convenções abstratas que não possuem validade e 

eficácia no Direito Interno não é suficiente à configuração do prequestionamento, 

mesmo que em sua forma implícita. 
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Na vigência do CPC/1973, prevaleceu na Segunda Seção que, havendo depósito 

judicial do valor da execução, a constituição da penhora é automática, independente da 

lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos do 

devedor deveria ser a data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação 

de execução. 

Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/1973, em 

sua redação originária, anterior à reforma da Lei n. 11.232/2005, que estabelecia a 

garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que previa que o prazo 

para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do 

termo de depósito judicial. 

No CPC/2015, com a redação do art. 525, § 6º, a garantia do juízo deixa 

expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, 

passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos. 

De fato, nos termos do § 3º do art. 523 do CPC/2015, somente após não ter sido 

efetuado o pagamento no prazo de 15 dias da intimação do executado será expedido, 

desde logo, o mandado de penhora e avaliação, o que se justifica pelo fato de que, 

conforme a doutrina, "antes de decorrido o prazo para pagamento voluntário não se 

justifica a prática de atos executivos". 

Não por outra razão, o art. 525, caput, dispõe que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário, 

independentemente de nova intimação. 

Logicamente, portanto, se o mandado de penhora só pode ser expedido após o 

prazo de 15 (quinze) dias do pagamento espontâneo, não há razão para se considerar 

que a garantia do juízo é pré-requisito da apresentação da impugnação ao cumprimento 

de sentença. 

Da mesma forma, se, nos termos do CPC/1973, segundo a redação do § 1º do 

art. 475-J, tão logo o juízo estivesse assegurado pela constrição de bens - requisito de 



 

 

admissibilidade da reação do devedor -, deveria ser realizada a intimação da penhora, 

quando, então, querendo, poderia o devedor apresentar impugnação no prazo de 

quinze dias; na atual redação do CPC/2015, a garantia do juízo é completamente 

dispensável para viabilizar a impugnação, sendo, assim, igualmente, dispensada a 

intimação, na hipótese de penhora, ou o reconhecimento da ocorrência de 

comparecimento espontâneo, por meio do depósito, para que o prazo para a 

impugnação comece a ter curso, porquanto não têm essas circunstâncias qualquer 

influência sobre esse fato processual. 

Realmente, a apresentação de garantia do juízo não supre eventual falta 

intimação, eis que, na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015, a intimação para a 

apresentação da impugnação, se houver interesse, já se torna perfeita com a intimação 

para pagar o débito, tendo início automático após o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento espontâneo da obrigação. 

Assim, por disposição expressa do art. 525, caput, do novo CPC, mesmo que o 

executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, 

o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 

(quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do 

CPC/2015, independentemente de nova intimação. 

Em resumo, o prazo para impugnação se inicia após 15 (quinze) dias da intimação 

para pagar o débito, ainda que o executado realize o depósito para garantia do juízo no 

prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação. 
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