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É INCONSTITUCIONAL  
A DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA 
EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AOS LIMITES DA 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE SEU ÓRGÃO PROLATOR

Art. 16 da Lei nº 7.347/85 e a eficácia subjetiva da ACP

Falar em “eficácia subjetiva” significa estudarmos “para quem” a sentença proferida na ACP produz efei-
tos, isto é, as pessoas que são atingidas juridicamente pelo que foi decidido.

O art. 16 da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), com redação dada pela Lei nº 9.494/97, estabelece o 
seguinte:

LEI Nº 7.347/85 (LEI DA ACP)

Redação original Redação dada pela Lei nº 9.494/97

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, exceto se a ação for julgada improcedente 
por deficiência de provas, hipótese em que qual-
quer legitimado poderá intentar outra ação com 
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga om-
nes, nos limites da competência territorial do órgão 

prolator, exceto se o pedido for julgado improce-
dente por insuficiência de provas, hipótese em que 

qualquer legitimado poderá intentar outra ação com 
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

Esse artigo foi alterado pela Lei nº 9.494/97 com o objetivo de restringir a eficácia subjetiva da coisa julga-
da, ou seja, ele determinou que a coisa julgada na ACP deveria produzir efeitos apenas dentro dos limites 
territoriais do juízo que prolatou a sentença.

Em outras palavras, o que o art. 16 quis dizer foi o seguinte: a decisão do juiz na ação civil pública não 
produz efeitos no Brasil todo. Ela irá produzir efeitos apenas na comarca (se for Justiça Estadual) ou na 
seção ou subseção judiciária (se for Justiça Federal) do juiz prolator.
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Críticas da doutrina

A doutrina criticou bastante essa alteração pro-
movida no art. 16 e afirmou que a regra ali pre-
vista não deveria ser aplicada por ser inconstitu-
cional, impertinente e ineficaz.

Resumo das principais críticas ao dispositivo (DI-
DIER, Fredie; ZANETI, Hermes):

• Gera prejuízo à economia processual e pode 
ocasionar decisões contraditórias entre jul-
gados proferidos em Municípios ou Estados 
diferentes;

• Viola o princípio da igualdade por tratar de for-
ma diversa os brasileiros (para uns irá “valer” a 
decisão, para outros não);

• Os direitos coletivos “lato sensu” são indivisí-
veis, de forma que não há sentido que a deci-
são que os define seja separada por território;

• A redação do dispositivo mistura “competência” 
com “eficácia da decisão”, que são conceitos 
diferentes. O legislador confundiu, ainda, “coisa 
julgada” e “eficácia da sentença”. Sobre esse 
ponto, vale a pena citar Hugo Nigro Mazzilli:

“Com efeito, a Lei 9.494/97 confundiu compe-
tência com coisa julgada. A imutabilidade erga 
omnes de uma sentença não tem nada a ver 
com a competência do juiz que a profere. A 
competência importa para saber qual órgão 
da jurisdição vai decidir a ação; mas a imuta-
bilidade do que ele decidiu estende-se a todo 
o grupo, classe ou categoria de lesados, de 
acordo com a natureza do interesse defendi-
do, o que muitas vezes significa, necessaria-
mente, ultrapassar os limites territoriais do 
juízo que proferiu a sentença”. (A defesa dos 
interesses difusos em Juízo. 30ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 698).

• O art. 93 do CDC, que se aplica também à Lei 
da ACP, traz regra diversa, já que prevê que, em 
caso de danos nacional ou regional, a compe-
tência para a ação será do foro da Capital do 
Estado ou do Distrito Federal, o que indica que 
essa decisão valeria, no mínimo, para todo o 
Estado/DF.

Para o STJ, o art. 16 da LACP, com redação dada 
pela Lei nº 9.494/97, é válido? A decisão do juiz na 
ação civil pública fica restrita apenas à comarca ou 
à seção (ou subseção) judiciária do juiz prolator?

NÃO. O STJ decidiu que:

A eficácia das decisões proferidas em ações 
civis públicas coletivas NÃO deve ficar limitada 
ao território da competência do órgão jurisdi-
cional que prolatou a decisão.

STJ. Corte Especial. EREsp 1134957/SP, Rel. 
Min. Laurita Vaz, julgado em 24/10/2016.

Interessante também transcrever trecho do voto 
do brilhante Min. Luis Felipe Salomão, no REsp 
1.243.887/PR (STJ. Corte Especial, julgado em 
19/10/2011):

“A bem da verdade, o art. 16 da LACP baralha 
conceitos heterogêneos - como coisa julgada 
e competência territorial - e induz a interpre-
tação, para os mais apressados, no sentido 
de que os “efeitos” ou a “eficácia” da sentença 
podem ser limitados territorialmente, quando 
se sabe, a mais não poder, que coisa julgada - 
a despeito da atecnia do art. 467 do CPC - não 
é “efeito” ou “eficácia” da sentença, mas qua-
lidade que a ela se agrega de modo a torná-la 
“imutável e indiscutível”.

É certo também que a competência territorial 
limita o exercício da jurisdição e não os efeitos 
ou a eficácia da sentença, os quais, como é de 
conhecimento comum, correlacionam-se com 
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os “limites da lide e das questões decididas” (art. 468, CPC) e com as que o poderiam ter sido (art. 474, 
CPC) - tantum judicatum, quantum disputatum vel disputari debebat.

A apontada limitação territorial dos efeitos da sentença não ocorre nem no processo singular, e tam-
bém, como mais razão, não pode ocorrer no processo coletivo, sob pena de desnaturação desse salu-
tar mecanismo de solução plural das lides.

A prosperar tese contrária, um contrato declarado nulo pela justiça estadual de São Paulo, por exem-
plo, poderia ser considerado válido no Paraná; a sentença que determina a reintegração de posse 
de um imóvel que se estende a território de mais de uma unidade federativa (art. 107, CPC) não teria 
eficácia em relação a parte dele; ou uma sentença de divórcio proferida em Brasília poderia não valer 
para o judiciário mineiro, de modo que ali as partes pudessem ser consideradas ainda casadas, solu-
ções, todas elas, teratológicas.

A questão principal, portanto, é de alcance objetivo (“o que” se decidiu) e subjetivo (em relação “a 
quem” se decidiu), mas não de competência territorial.”

E para o STF? Para o STF, o art. 16 da LACP, com redação dada pela Lei nº 9.494/97, é válido?

Também NÃO.

É inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97. 

É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos 
limites da competência territorial de seu órgão prolator.

STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral 
– Tema 1075) (Info 1012).

Proteção constitucional dos interesses difusos e coletivos

A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente consti-
tucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua efetividade.

Como exemplos disso, podemos citar a previsão do mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX), da ação 
popular (art. 5º, LXXII) e a constitucionalização da ação civil pública (art. 129, III).

No âmbito infraconstitucional, o sistema protetivo dos interesses difusos e coletivos nasceu com a edição 
da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65) e foi ampliado com a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85).

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) foi mais uma evolução legislativa trazendo maior 
efetividade à proteção dos interesses difusos e coletivos.

O art. 90 do CDC, somado ao art. 21 da LACP, estabeleceu um verdadeiro microssistema processual coleti-
vo, com destaque para a eficácia erga omnes da sentença proferida na ação civil pública:
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Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar 
suas disposições.

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, 
os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.       (Incluído Lei nº 
8.078/90)

Esse microssistema significa que as normas desses diplomas deverão ser aplicadas mutuamente a fim de 
se garantir uma proteção mais efetiva dos interesses difusos e coletivos.

Lei nº 9.494/94 representa retrocesso na proteção dos interesses difusos e coletivos

A alteração do art. 16 da Lei nº 7.347/85 promovida pela Lei nº 9.494/97, fruto da conversão da MP 
1.570/97, veio na contramão do avanço institucional de proteção aos direitos metaindividuais. Vale res-
saltar, inclusive, que essa modificação viola os preceitos norteadores da tutela coletiva e atenta contra os 
comandos pertinentes ao amplo acesso à Justiça e à isonomia entre os jurisdicionados.

A versão original do art. 16 da LACP previa a coisa julgada erga omnes da sentença civil proferida em 
processo na qual decididos direitos difusos e coletivos. O CDC, editado em 1990, ampliou a efetividade ao 
estender esses efeitos para os direitos individuais com dimensão coletiva (art. 103).

Nesse contexto, as Leis nº 7.347/85 e 8.078/90 seguiram o mesmo padrão de proteção dos direitos metain-
dividuais. Elas estão de acordo com os princípios da unidade da Constituição e da máxima efetividade das 
normas constitucionais. A indevida restrição criada pelo art. 16 da LACP, por sua vez, foi contra os princí-
pios da igualdade e da eficiência na prestação jurisdicional, razão pela qual se mostra inconstitucional.

Grave prejuízo à isonomia e a efetividade da prestação jurisdicional

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.494/97 passou a exigir dos legitimados, nos casos em que 
a lesão ou ameaça a direito fosse de âmbito regional ou nacional, a propositura de tantas demandas 
quanto fossem os territórios em que residem as pessoas lesadas. Ex: em um dano nacional, teria que ser 
proposta uma ação em cada comarca. Percebe-se, sem muito esforço, que isso acarreta grave prejuízo ao 
necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, além de afrontar claramente eficiência na 
prestação da atividade jurisdicional.

Na ação civil pública, os beneficiados podem ser indetermináveis – direitos difusos – , ou indeterminados, 
em um primeiro momento – direitos coletivos e individuais homogêneos –, sendo possível que os titula-
res do direito estejam dispersos em diferentes Municípios ou Estados; ou ainda em todos os Estados e 
Municípios brasileiros; mas sempre devendo ser observados, na efetividade da prestação jurisdicional, os 
princípios da igualdade e da eficiência.

Mais uma vez se mostra salutar recorrer às palavras do Min. Luis Felipe Salomão:

“A apontada limitação territorial dos efeitos da sentença não ocorre nem no processo singular, e 
também, como mais razão, não pode ocorrer no processo coletivo, sob pena de desnaturação desse 
salutar mecanismo de solução plural das lides. 
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A prosperar tese contrária, um contrato declara-
do nulo pela justiça estadual de São Paulo, por 
exemplo, poderia ser considerado válido no Pa-
raná; a sentença que determina a reintegração 
de posse de um imóvel que se estende a terri-
tório de mais de uma unidade federativa (art. 
107, CPC) não teria eficácia em relação a parte 
dele; ou uma sentença de divórcio proferida 
em Brasília poderia não valer para o judiciário 
mineiro, de modo que ali as partes pudessem 
ser consideradas ainda casadas, soluções, todas 
elas, teratológicas.” (REsp 1.243.887/PR)

Patente, portanto, o desrespeito aos princípios 
da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica 
e da efetiva tutela jurisdicional.

Com a declaração de inconstitucionalidade da 
redação modificada do art. 16 da LACP, surge uma 
relevante indagação a ser feita: de quem é a compe-
tência para julgar uma ação civil pública?

Quanto às ações civis públicas cujo objeto seja de 
âmbito apenas local, deve-se aplicar o art. 2º da 
Lei nº 7.347/85:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão pro-
postas no foro do local onde ocorrer o dano, 
cujo juízo terá competência funcional para 
processar e julgar a causa.

E se a ACP tiver projeção regional ou nacional?

Neste caso, como não há norma expressa na 
LACP tratando sobre o tema, deve-se recorrer ao 
art. 93, II, do CDC, com base na noção de micros-
sistema processual (art. 21 da LACP).

Assim, a definição do juízo competente para o 
processamento de ações civis públicas cuja sen-
tença tenha projeção regional ou nacional deve 
observar o disposto no art. 93, II, do CDC:

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Fe-
deral, é competente para a causa a justiça local:

(...)

II - no foro da Capital do Estado ou no do 
Distrito Federal, para os danos de âmbito na-
cional ou regional, aplicando-se as regras do 
Código de Processo Civil aos casos de compe-
tência concorrente.

Portanto, em se tratando de ação civil pública 
com abrangência nacional ou regional, sua pro-
positura deve ocorrer no foro, ou na circunscri-
ção judiciária, de capital de Estado ou no Distrito 
Federal. 

Em se tratando de alcance geograficamente su-
perior a um Estado, a opção por capital de Estado 
evidentemente deve contemplar uma que esteja 
situada na região atingida.

Com isso, impede-se a escolha de juízos aleató-
rios para o processo e julgamento de ações que 
versem sobre esses direitos difusos e coletivos.

Como evitar decisões conflitantes proferidas por 
juízos diversos em ações civis públicas que estejam 
tramitando em comarcas diferentes?

O ordenamento jurídico oferece um critério que 
impede esse problema, com base nos art. 55, § 
3º e art. 286 do CPC, além do art. 2º, parágrafo 
único, da Lei nº 7.347/85:

Art. 55 (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjun-
to os processos que possam gerar risco de 
prolação de decisões conflitantes ou contradi-
tórias caso decididos separadamente, mesmo 
sem conexão entre eles.
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Art. 286.  Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que 
em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento.

Parágrafo único.  Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação obje-
tiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

Art. 2º (...)

Parágrafo único  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posterior-
mente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

Dessa maneira, o juiz competente – nos termos do artigo 2º da LACP e 93 do CDC – , que primeiro conhecer 
da matéria ficará prevento para processar e julgar todas as demandas que proponham o mesmo objeto.

A aplicação dessas normas torna possível definir qual o juiz competente, inclusive para ações cuja decisão 
tenha efeitos regionais ou nacionais. E, uma vez fixada essa competência, o primeiro que conhecer da ma-
téria, entre os competentes, ficará prevento.

Em suma:

I - É inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/85, alterada pela Lei nº 9.494/97. 

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve 
observar o art. 93, II, da Lei nº 8.078/90 (CDC). 

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a preven-
ção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas 
conexas.

STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral 
– Tema 1075) (Info 1012).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Procuradores de contas podem reque-
rer informações e documentos direta-
mente aos órgãos, entidades e agentes 
submetidos ao controle externo

É assegurada, aos membros do Ministério Pú-
blico junto ao Tribunal de Contas, a prerroga-
tiva de requerer informações diretamente aos 
jurisdicionados do respectivo Tribunal, sem 
subordinação ao Presidente da Corte.

STJ. 1ª Turma. RMS 51.841/CE, Rel. Min. Regina 
Helena Costa, julgado em 06/04/2021 (Info 691).

 � É inconstitucional lei estadual que 
obriga que as escolas e bibliotecas pú-
blicas tenham um exemplar da Bíblia

A imposição legal de manutenção de exem-
plares de Bíblias em escolas e bibliotecas 
públicas estaduais configura contrariedade à 
laicidade estatal e à liberdade religiosa consa-
grada pela Constituição da República de 1988.

STF. Plenário. ADI 5258/AM, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 12/4/2021 (Info 1012).

 � Estados e Municípios podem res-
tringir temporariamente atividades 
religiosas coletivas presenciais a fim 
de evitar a proliferação da Covid-19

É compatível com a Constituição Federal a 
imposição de restrições à realização de cultos, 
missas e demais atividades religiosas presen-
ciais de caráter coletivo como medida de con-
tenção do avanço da pandemia da Covid-19.

STF. Plenário. ADPF 811/SP, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 8/4/2021 (Info 1012).

 � STF determinou à União o restabele-
cimento dos leitos de UTI destinados 
ao tratamento da Covid-19 que es-
tavam custeados pelo Ministério da 
Saúde até dezembro de 2020, e que 
foram reduzidos nos meses de janei-
ro e fevereiro de 2021

Em condições de recrudescimento da pan-
demia do novo coronavírus (Covid-19), não é 
constitucionalmente aceitável qualquer retro-
cesso nas políticas públicas de saúde, como 
a que resulta em decréscimo no número de 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
habilitados (custeados) pela União.

STF. Plenário. ACO 3473 MC-Ref/DF, ACO 3474 
TP-Ref/SP, ACO 3475 TP-Ref/DF, ACO 3478 
MC-Ref/PI e ACO 3483 TP-Ref/DF, Rel. Min. 
Rosa Weber, julgado em 7/4/2021 (Info 1012).

 � É constitucional lei estadual que 
proibiu o corte de energia elétrica 
durante a pandemia da Covid-19

São constitucionais as normas estaduais, 
editadas em razão da pandemia causada pelo 
novo coronavírus, pelas quais veiculados a 
proibição de suspensão do fornecimento do 
serviço de energia elétrica, o modo de cobran-
ça, a forma de pagamentos dos débitos e a 
exigibilidade de multa e juros moratórios.

STF. Plenário. ADI 6432/RR, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 7/4/2021 (Info 1012).

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

 � É inconstitucional lei estadual que 
autoriza o Poder Executivo a cobrar 
um valor das concessionárias de 
energia elétrica pela utilização das 
faixas de domínio e das áreas adja-
centes às rodovias estaduais e fede-
rais delegadas

É inconstitucional norma estadual que onere 
contrato de concessão de energia elétrica pela 
utilização de faixas de domínio público adja-
centes a rodovias estaduais ou federais. Isso 
porque a União, por ser titular da prestação 
do serviço público de energia elétrica (art. 21, 
XII, “b” e art. 22, IV, da CF/88), detém a prerro-
gativa constitucional de estabelecer o regime 
e as condições da prestação desse serviço por 
concessionárias, o qual não pode sofrer inge-
rência normativa dos demais entes políticos.

STF. Plenário. ADI 3763/RS, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 7/4/2021 (Info 1012).

 � É inconstitucional lei estadual, de ini-
ciativa parlamentar, que crie requi-
sitos para o exercício da atividade de 
tutoria no ensino a distância

É formalmente inconstitucional lei estadual, 
de iniciativa parlamentar, que, ao dispor so-
bre ensino a distância, proíba a utilização do 
termo “tutor”, além de criar restrições e requi-
sitos para exercício da atividade de tutoria.

STF. Plenário. ADI 5997/RJ, Rel. Min. Edson Fa-
chin, redator do acórdão Min. Roberto Barro-
so, julgado em 16/4/2021 (Info 1013).

 � É possível o aditamento da petição 
inicial da ADI para a inclusão de no-
vos dispositivos legais?

Não é admitido o aditamento à inicial da ação 
direta de inconstitucionalidade após o recebi-
mento das informações dos requeridos e das 
manifestações do Advogado-Geral da União e 
do Procurador-Geral da República.

STF. Plenário. ADI 4541/BA, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 16/4/2021 (Info 1013).

 �A instalação de uma CPI não se sub-
mete a um juízo discricionário seja do 
Presidente da casa legislativa, seja do 
plenário da própria casa legislativa

A instauração de Comissão Parlamentar de 
Inquérito depende unicamente do preenchi-
mento dos requisitos previstos no art. 58, § 3º, 
da Constituição Federal, ou seja: 

a) o requerimento de um terço dos membros 
das casas legislativas; 

b) a indicação de fato determinado a ser apu-
rado; e 

c) a definição de prazo certo para sua duração.

STF. Plenário. MS 37760 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ro-
berto Barroso, julgado em 14/4/2021 (Info 1013).

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

 �Auditores jurídicos e Auditores do 
controle externo do TCE/BA não 
podem exercer as funções típicas do 
cargo de Auditor previsto na Consti-
tuição Federal

Auditores jurídicos e Auditores do controle 
externo são duas classes de servidores do 
Tribunal de Contas da Bahia (TCE/BA). Essas 
duas carreiras não se confundem com o Audi-
tor substituto de Ministro ou Conselho de que 
trata o art. 73, § 4º, da CF/88.

Assim, não é possível a equiparação legislativa 
do cargo de Auditor Jurídico e de Auditor do 
Controle Externo do TCE/BA com o cargo de 
Auditor previsto no art. 73, § 4º, da CF/88. 

Somente para este último é atribuída a subs-
tituição de Ministros do TCU ou de Conselhei-
ros do TCE e o exercício de atos da judicatura.

STF. Plenário. ADI 4541/BA, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 16/4/2021 (Info 1013).

 � STF determinou, em julgamento de 
mandado de injunção, que o governo 
federal implemente, a partir de 2022, 
o programa de renda básica de cida-
dania, previsto na Lei nº 10.835/2004

A Lei nº 10.835/2004 instituiu um programa 
denominado “renda básica de cidadania”.

Segundo esse programa, todas as pessoas 
residentes no Brasil, não importando a sua 
condição socioeconômica, deverão receber 
um benefício cujo valor deve ser fixado pelo 
Poder Executivo.

O pagamento do benefício deverá ser de igual 
valor para todos, e suficiente para atender às 
despesas mínimas de cada pessoa com ali-
mentação, educação e saúde.

Como esse programa ainda não havia sido 
implementado, em 2020 o Defensor Público-
-Geral Federal ajuizou mandado de injunção 
contra o Presidente da República.

O STF decidiu que, como está presente esta-
do de mora inconstitucional, deve ser fixado 
o valor da renda básica de cidadania para o 
estrato da população brasileira em condição 
de vulnerabilidade socioeconômica — pobre-
za e extrema pobreza — a ser efetivado, pelo 
Presidente da República, no exercício fiscal 
seguinte ao da conclusão do julgamento de 
mérito (2022).

STF. Plenário. MI 7300/DF, Rel. Min. Marco Au-
rélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 26/4/2021 (Info 1014).

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

 � É inconstitucional lei municipal que 
discipline a instalação de sistemas 
transmissores de telecomunicações

É inconstitucional lei municipal que estabele-
ça limitações à instalação de sistemas trans-
missores de telecomunicações por afronta à 
competência privativa da União para legislar 
sobre telecomunicações, nos termos dos arts. 
21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

STF. Plenário. ADPF 732/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 26/4/2021 (Info 1014).

 � É inconstitucional norma constitu-
cional estadual pela qual se prevê 
hipótese de intervenção estadual em 
municípios não contemplada no art. 
35 da Constituição Federal

A Constituição Estadual não pode trazer 
hipóteses de intervenção estadual diferentes 
daquelas que são elencadas no art. 35 da 
Constituição Federal.

As hipóteses de intervenção estadual previs-
tas no art. 35 da CF/88 são taxativas.

Caso concreto: STF julgou inconstitucionais os 
incisos IV e V do art. 25 da Constituição do Es-
tado do Acre, que previa que o Estado-mem-
bro poderia intervir nos Municípios quando: 
IV – se verificasse, sem justo motivo, impon-
tualidade no pagamento de empréstimo ga-
rantido pelo Estado; V – fossem praticados, na 
administração municipal, atos de corrupção 
devidamente comprovados.

STF. Plenário. ADI 6616/AC, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 26/4/2021 (Info 1014).

 � STF determinou que a Anvisa, no pra-
zo de 30 dias, decida sobre a impor-
tação excepcional e temporária da 
vacina Sputnik V contra a Covid-19

É possível que ente federado proceda à im-
portação e distribuição, excepcional e tempo-
rária, de vacina contra o coronavírus, no caso 
de ausência de manifestação, a esse respeito, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA no prazo estabelecido pelo art. 16 da 
Lei nº 14.124/2021.

Caso concreto: no dia 08/04/2021, o Estado 
do Maranhão ingressou com pedido de tutela 
provisória incidental alegando que a União 
estaria descumprindo o Plano Nacional de Va-
cinação, o que teria levado o Estado a adquirir 
4 milhões e meio de doses da vacina Sput-
nik V, produzida pelo Instituto Gamaleya, da 
Rússia. O Estado afirmou que, para conseguir 
trazer regularmente as vacinas para o Brasil, 
protocolizou na Anvisa, no dia 29/03/2021, 
pedido de autorização excepcional de uso e de 
importação da Sputnik V. Ocorre que a agência 
ainda não teria examinado o requerimento, a 
despeito da situação de urgência. Diante disso, 
o Estado do Maranhão pediu ao STF, a título 
de tutela provisória incidental, que seja deter-
minado à Anvisa que emita autorização excep-
cional de uso e importação da vacina Sputnik 
V, conforme requerimento apresentado.

O STF deferiu em parte o pedido e determinou 
que a Anvisa, no prazo máximo de 30 dias, a 
contar de 29/3/2021, decida sobre a importação 
excepcional e temporária da vacina Sputnik V. 

Fundamento legal para a decisão: art. 16, § 4º 
da Lei nº 14.124/2021.

STF. Plenário. ACO 3451 TPI-Ref/DF, Rel. Min. Ricar-
do Lewandowski, julgado em 30/4/2021 (Info 1015).

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

 �Governador de Estado afastado do cargo não pode propor ADI

Governador de Estado afastado cautelarmente de suas funções — por força do recebimento de de-
núncia por crime comum — não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de incons-
titucionalidade.

STF. Plenário. ADI 6728 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/4/2021 (Info 1015).

 � É inconstitucional dispositivo de lei estadual que institui gratificação aos mem-
bros do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder 
Judiciário

A Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB ajuizou ADI contra o art. 2º e o art. 91, V, da Lei 
Complementar estadual nº 106/2003, do Estado do Rio de Janeiro.

O art. 2º prevê autonomia financeira ao MP.

O art. 91, V, afirma que os membros do MP possuem direito à gratificação pela prestação de serviço 
à Justiça Eleitoral, verba a ser paga pelo TRE.

A AMB possui pertinência temática para ajuizar ações que busquem o aperfeiçoamento e a defesa 
do funcionamento do próprio Poder Judiciário. Assim, o interesse dessa associação não se restringe 
às matérias de interesse corporativo.

O art. 2º é constitucional. É constitucional dispositivo de lei estadual que prevê a autonomia finan-
ceira do Ministério Público. Fundamento: art. 127, § 1º e § 3º, da CF/88.

O art. 91, V é inconstitucional. É inconstitucional dispositivo de lei estadual que institui gratificação 
aos membros do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário. A 
previsão representa uma inadequada ingerência na autonomia financeira do Poder Judiciário.

STF. Plenário. ADI 2831/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 30/4/2021 (Info 1015).

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

 � Em regra, o prazo decadencial para que a Administração Pública anule atos 
administrativos inválidos é de 5 anos, aplicável a todos os entes federativos, por 
força do princípio da isonomia

É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de 
atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual.

STF. Plenário. ADI 6019/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julga-
do em 12/4/2021 (Info 1012).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO AMBIENTAL

 � Código Florestal define faixa não edi-
ficável a partir de curso d’água em 
áreas urbanas, não se aplicando os 
limites menores previstos na Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano

Na vigência do novo Código Florestal (Lei nº 
12.651/2012), a extensão não edificável nas 
Áreas de Preservação Permanente de qualquer 
curso d’água, perene ou intermitente, em tre-
chos caracterizados como área urbana consoli-
dada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu 
art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim 
de assegurar a mais ampla garantia ambiental a 
esses espaços territoriais especialmente prote-
gidos e, por conseguinte, à coletividade.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.770.760/SC, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 28/04/2021 
(Recurso Repetitivo – Tema 1010) (Info 694).

 � É inconstitucional lei estadual que 
institua dispensa e licenciamento 
simplificado ambiental para ativida-
des de lavra a céu aberto

É inconstitucional norma estadual que estabe-
lece hipóteses de dispensa e simplificação do 
licenciamento ambiental para atividades de 
lavra a céu aberto por invadir a competência 
legislativa da União para editar normas gerais 
sobre proteção do meio ambiente, nos ter-
mos previstos no art. 24, §§ 1º e 2º, da Consti-
tuição Federal.

Vale ressaltar também que o estabelecimento 
de procedimento de licenciamento ambiental 
estadual que torne menos eficiente a prote-
ção do meio ambiente equilibrado quanto às 
atividades de mineração afronta o caput do 
art. 225 da Constituição por inobservar o prin-
cípio da prevenção.

STF. Plenário. ADI 6650/SC, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 26/4/2021 (Info 1014).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional lei estadual que destine parcela da arrecadação de emolumen-
tos extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder 
Judiciário ou de órgãos e funções essenciais à Justiça

São constitucionais as normas estaduais que destinam parte da arrecadação obtida com os emolu-
mentos cobrados pelos notários e registradores para os fundos de financiamento da estrutura do 
Poder Judiciário ou de órgãos e funções essenciais à Justiça, como, por exemplo, o Ministério Públi-
co, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública.

STF. Plenário. ADI 3704/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 26/4/2021 (Info 1014).

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL

DIREITO CIVIL

 �A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à ocorrência dos 
vícios elencados no art. 32 da Lei nº 9.307/96, possui prazo decadencial de 90 dias

A declaração de nulidade da sentença arbitral pode ser pleiteada, judicialmente, por duas vias: 

a) ação declaratória de nulidade de sentença arbitral (art. 33, § 1º, da Lei nº 9.307/96); ou 

b) impugnação ao cumprimento de sentença arbitral (art. 33, § 3º, da Lei nº 9.307/96).

O § 1º do art. 33 verá que ele fala em um prazo de 90 dias para ajuizar a ação declaração de nulida-
de. O § 3º do mesmo artigo não prevê prazo.

Diante disso, indaga-se: o prazo de 90 dias do § 1º do art. 33 também se aplica para a hipótese do § 3º? A 
impugnação ao cumprimento de sentença arbitral também deve ser apresentada no prazo de 90 dias?

Depende:

• se a parte executada quiser alegar algum dos vícios do art. 32 da Lei nº 9.307/96: ela possui o 
prazo de 90 dias. Assim, se já tiver se passado 90 dias da notificação da sentença, ela não poderá 
apresentar impugnação alegando um dos vícios do art. 32.

• mesmo que já tenha se passado o prazo de 90 dias, a parte ainda poderá alegar uma das matérias 
do § 1º do art. 525 do CPC.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.900.136/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2021 (Info 691).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Os hotéis são obrigados a pagar di-
reitos autorais pelo fato de terem, em 
seus quartos, televisores, mesmo que a 
transmissão seja de TV por assinatura 

a) A disponibilização de equipamentos em 
quarto de hotel, motel ou afins para a trans-
missão de obras musicais, literomusicais e 
audiovisuais permite a cobrança de direitos 
autorais pelo Escritório Central de Arrecada-
ção e Distribuição - ECAD.

b) A contratação por empreendimento ho-
teleiro de serviços de TV por assinatura não 
impede a cobrança de direitos autorais pelo 
Escritório Central de Arrecadação e Distribui-
ção - ECAD, inexistindo bis in idem.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.870.771/SP, Rel. Min. An-
tônio Carlos Ferreira, julgado em 24/03/2021 
(Recurso Repetitivo – Tema 1066) (Info 692).

 � Condomínios residenciais podem im-
pedir, por meio da convenção condo-
minial, o uso de imóveis para locação 
pelo Airbnb

É vedado o uso de unidade condominial com 
destinação residencial para fins de hospedagem 
remunerada, com múltipla e concomitante loca-
ção de aposentos existentes nos apartamentos, 
a diferentes pessoas, por curta temporada.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.819.075-RS, Rel. p/ acór-
dão Min. Raul Araújo, julgado em 20/04/2021 
(Info 693).

 �Aplica-se a tese fixada no Tema 809/
STF ao inventário em que ainda não 
foi proferida a sentença de partilha, 
ainda que tenha havido, no curso do 
processo, a prolação de decisão que, 
aplicando o art. 1.790 do CC, excluiu 
herdeiro da sucessão

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal 
por ocasião do julgamento do tema n. 809/
STF, segundo a qual “é inconstitucional a 
distinção de regimes sucessórios entre côn-
juges e companheiros prevista no art. 1.790 
do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas 
hipóteses de casamento quanto nas de união 
estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”, 
deve ser aplicada ao inventário em que a ex-
clusão da concorrência entre herdeiros ocor-
reu em decisão anterior à tese.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.904.374/DF, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 13/04/2021 (Info 692).

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

 � Se o mandante (cliente) morre, quan-
do se inicia o prazo prescricional para 
o advogado cobrar os honorários ad-
vocatícios que não foram pagos?

Se o mandante (cliente) morre, quando se 
inicia o prazo prescricional para o advogado 
cobrar os honorários advocatícios que não 
foram pagos?

• Regra geral: a partir da data em que o advo-
gado toma ciência da morte.

Em caso de falecimento do mandante, o termo 
inicial da prescrição, em regra, é a data da ciên-
cia desse fato pelo advogado (mandatário). 

Desse modo, extinto o contrato de prestação 
de serviços advocatícios pela morte do cliente, 
nos termos do art. 682, II, do CC/2002, nasce 
para o advogado a pretensão de postular a 
verba honorária em juízo.

• Exceção: se houver cláusula quota litis.

A existência de cláusula quota litis em contra-
to de prestação de serviços advocatícios faz 
postergar o início da prescrição até o momen-
to da implementação da condição suspensiva.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.605.604/MG, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
20/04/2021 (Info 693).

 �Decai em 1 ano pedido do adquirente 
para restituição de valor pago por 
área excedente, decorrente da aquisi-
ção de imóvel entregue em metragem 
menor do que a contratada

Na hipótese em que as dimensões de imóvel 
adquirido não correspondem às noticiadas 
pelo vendedor, cujo preço da venda foi es-
tipulado por medida de extensão (venda ad 
mensuram), aplica-se o prazo decadencial de 
1 (um) ano, previsto no art. 501 do CC/2002, 
para exigir: 

• o complemento da área;

• reclamar a resolução do contrato; ou 

• o abatimento proporcional do preço.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.890.327/SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 20/04/2021 (Info 693).

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

 � É válida e eficaz a cláusula de reversão em favor de terceiro, aposta em contrato 
de doação celebrado à luz do CC/1916, ainda que a condição resolutiva se verifi-
que apenas sob a vigência do CC/2002

É válida a cláusula de reversão em favor de terceiro aposta em contrato de doação celebrado à luz 
do CC/1916.

É válida e eficaz a cláusula de reversão estipulada em benefício de apenas alguns dos herdeiros do 
donatário, mesmo na hipótese em que a morte deste se verificar apenas sob a vigência do CC/2002.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.922.153/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/04/2021 (Info 693).

 � É devida indenização por lucros cessantes pelo período em que o imóvel objeto 
de contrato de locação permaneceu indisponível para uso, após sua devolução 
pelo locatário em condições precárias

O locatário tem a obrigação de restituir o bem ao locador no estado em que o recebeu, ressalvadas 
as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

Se houve uma deterioração anormal do bem, o locador terá o direito de exigir do locatário indeniza-
ção por perdas e danos.

Quando se fala em perdas e danos, deve-se interpretar isso de acordo com o princípio da reparação 
integral, de maneira que a indenização deve abranger tanto o desfalque efetivo e imediato no patri-
mônio do credor, como a perda patrimonial futura.

Desse modo, para além dos danos emergentes, a restituição do imóvel locado em situação de 
deterioração enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, pelo período em que o bem 
permaneceu indisponível para o locador.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.919.208/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/04/2021 (Info 693).

DIREITO CIVIL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

17

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

 �Não se admite a declaração de inca-
pacidade absoluta às pessoas com 
enfermidade ou deficiência mental

Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(Lei nº 13.146/2015), que alterou os arts. 3º e 
4º do Código Civil, não é mais possível de-
clarar como absolutamente incapaz o maior 
de 16 anos que, em razão de enfermidade 
permanente, encontra-se inapto para gerir 
sua pessoa e administrar seus bens de modo 
voluntário e consciente.

A Lei nº 13.146/2015 teve por objetivo assegu-
rar e promover a inclusão social das pessoas 
com deficiência física ou psíquica e garantir o 
exercício de sua capacidade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.

A partir da entrada em vigor da referida lei, 
só podem ser considerados absolutamente 
incapazes os menores de 16 anos, ou seja, o 
critério passou a ser apenas etário, tendo sido 
eliminadas as hipóteses de deficiência men-
tal ou intelectual anteriormente previstas no 
Código Civil.

O instituto da curatela pode ser excepcional-
mente aplicado às pessoas com deficiência, 
ainda que agora sejam consideradas relativa-
mente capazes, devendo, contudo, ser pro-
porcional às necessidades e às circunstâncias 
de cada caso concreto (art. 84, § 3º, da Lei nº 
13.146/2015).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.927.423/SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/04/2021 
(Info 694).

 �A nulidade de negócio jurídico simu-
lado pode ser reconhecida no julga-
mento de embargos de terceiro

A simulação provoca a nulidade absoluta do 
negócio jurídico. É o que prevê o caput do art. 
167 do CC.

Diante disso, como se trata de matéria de 
ordem pública, a simulação pode ser declara-
da até mesmo de ofício pelo juiz da causa (art. 
168, parágrafo único, do CC).

Como negócio jurídico simulado é nulo, o re-
conhecimento dessa nulidade pode ocorrer de 
ofício, até mesmo incidentalmente em qual-
quer processo em que for ventilada a questão.

Logo, é desnecessário o ajuizamento de ação 
específica para se declarar a nulidade de ne-
gócio jurídico simulado. 

Dessa forma, não há como se restringir o seu 
reconhecimento em embargos de terceiro.

Para casos posteriores ao Código Civil de 
2002, não é mais possível aplicar o entendi-
mento da Súmula 195 do STJ às hipóteses de 
simulação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.927.496/SP, Rel. Min. Mou-
ra Ribeiro, julgado em 27/04/2021 (Info 694).

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

 �O simples fato de o condutor responsável pelo acidente de trânsito ter fugido 
sem prestar socorro à vítima não configura dano moral in re ipsa; logo, o dano 
moral terá que ser demonstrado para que haja indenização

A omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito, por si, não configura hipótese de dano moral 
in re ipsa.

A evasão do réu do local do acidente pode, a depender do caso concreto, causar ofensa à integri-
dade física e psicológica da vítima, no entanto, para isso, deverão ser analisadas as particularidades 
envolvidas.

Haverá circunstâncias em que a fuga do réu, sem previamente verificar se há necessidade de auxílio 
aos demais envolvidos no acidente, superará os limites do mero aborrecimento e, por consequên-
cia, importará na devida compensação pecuniária do sofrimento gerado. Por outro lado, é possível 
conceber situação hipotética em que a evasão do réu do local do sinistro não causará transtorno 
emocional ou psicológico à vítima.

Logo, o simples fato de ter havido omissão de socorro não significa, por si só, que houve dano mo-
ral. Não se trata de hipótese de dano moral presumido.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.512.001-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 27/04/2021 (Info 694).

DIREITO DO CONSUMIDOR

 �A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de pla-
no coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual

A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de pla-
no coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal tipo de plano.

Não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais por 
atuarem apenas no segmento de planos coletivos. Com efeito, não há norma alguma que as obri-
gue a atuar em determinado ramo de plano de saúde.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.846.502/DF, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/04/2021 (Info 693).

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

 � Em regra, o plano de saúde não é 
obrigado a fornecer medicamentos 
de uso domiciliar

REGRA: em regra, os planos de saúde não 
são obrigados a fornecer medicamentos para 
tratamento domiciliar.

EXCEÇÕES: Os planos de saúde são obrigados 
a fornecer:

a) os antineoplásicos orais (e correlacionados); 

b) a medicação assistida (home care); e 

c) outros fármacos incluídos pela ANS (Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar) no rol de 
fornecimento obrigatório.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
27/04/2021 (Info 694).

 � É inconstitucional norma que autori-
za os bancos a cobrarem tarifa pelo 
simples fato de disponibilizarem o 
serviço de “cheque especial”, ainda 
que ele não seja utilizado

É inconstitucional a cobrança de tarifa bancá-
ria pela disponibilização de limite para “che-
que especial”.

Contraria o ordenamento jurídico-constitucio-
nal a permissão dada por resolução do Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) às instituições 
financeiras para cobrarem tarifa bancária pela 
mera disponibilização de crédito ao cliente na 
modalidade “cheque especial”.

STF. Plenário. ADI 6407/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 30/4/2021 (Info 1015).

DIREITO DO CONSUMIDOR

DIREITO EMPRESARIAL

 �O terceiro de boa-fé, endossatário, em operação de endosso-caução, não perde 
seu crédito de natureza cambial em vista da quitação feita ao endossante (cre-
dor originário), sem resgate da cártula

Nas operações de endosso-caução – nas quais a parte endossante transmite um título ao endossa-
tário como forma de garantia da dívida, mas sem a transferência da titularidade da cártula –, o en-
dossatário de boa-fé não tem seu direito de crédito abalado no caso de eventual quitação realizada 
ao endossante (credor originário), sem resgate do título.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.635.968/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/04/2021 
(Info 691).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Caso Red Bull x Power Bull

Red Bull é uma marca de energéticos, conhecidíssima tanto no Brasil como no restante do mundo. 
Ela foi registrada no INPI em 1993.

Em 2010, a empresa Funcional Drinks Ltda registrou, no INPI, a marca Power Bull, para também ser 
utilizada em bebidas energéticas. 

Ao tomar conhecimento disso, a Red Bull ajuizou ação contra a empresa Funcional Drinks Ltda e 
contra o INPI pedindo a nulidade desse registro.

Assim, discutiu-se se havia colidência entre as marcas de bebida energética Red Bull e Power Bull.

As empresas em conflito atuam no mesmo segmento mercadológico, fornecendo produto similar, 
que podem estar presente nos mesmos locais de venda e que visam o mesmo público.

Existe uma proximidade grande nas marcas considerando que ambas utilizam o termo “bull”, dife-
renciando-se apenas pelo acréscimo dos vocábulos “red” e “power”.

Diante desse quadro, o STJ reconheceu que havia o risco de a empresa Red Bull, notoriamente mais 
antiga e conhecida, ser indevidamente associada ao produto concorrente.

A associação indevida a marca alheia, prevista no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, pode ser caracte-
rizada pelo risco de vinculação equivocada quanto à origem dos produtos contrafeitos, ainda que 
inexista confusão entre os conjuntos marcários.

O STJ entendeu também que havia risco de diluição da marca. Isso porque não existem, no Brasil, 
outras bebidas registradas com o elemento “bull”, de forma que a utilização pela marca concorrente 
gera um da expressão na classe de bebidas.

Vale ressaltar que o fato de haver marcas com o elemento “bull” no exterior não interessa se no 
Brasil não existe. Isso porque a diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a distinti-
vidade do registro no Brasil.

Tendo sido reconhecida a colidência entre marcas, o STJ declarou a nulidade do registro da marca 
Power Bull e condenou a empresa ré a se abster de utilizar essa marca.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.922.135/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/04/2021 (Info 692).

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

 �O ajuizamento da ação de busca e 
apreensão, com a citação válida do 
devedor, interrompe o prazo prescri-
cional para propor a execução las-
treada em cédula de crédito comercial

O ajuizamento da ação de busca e apreensão 
fundada no inadimplemento da cédula de cré-
dito comercial garantida por alienação fiduciá-
ria, com a citação válida do devedor, interrom-
pe o prazo para propor ação de execução com 
base no mesmo título de crédito.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.135.682-RS, Rel. Min. 
Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/04/2021 
(Info 692).

 � Compete à Justiça Comum julgar a 
participação de trabalhadores ativos 
e aposentados no conselho de admi-
nistração de sociedades anônimas

Não é da Justiça do Trabalho a competência 
para julgar ação na qual se pede a anulação 
da eleição realizada para escolher o repre-
sentante dos trabalhadores no conselho de 
administração da sociedade anônima.

STJ. 2ª Seção. CC 164.709/MG, Rel. p/ acórdão Min. 
Raul Araújo, julgado em 28/04/2021 (Info 694).

 �Os valores pertencentes a terceiros 
que estão na posse da recuperanda 
por força de contrato inadimplido 
não se submetem aos efeitos da recu-
peração judicial

Caso concreto: determinado supermercado 
queria fazer um cartão de crédito para seus 
clientes. Para isso, ele contratou uma empre-
sa que ficou responsável por administrar esse 
serviço. Quando o cliente pagasse a fatura do 
cartão, os valores iam para a conta da empre-
sa que conferia tudo e depois repassava ao 
supermercado. 

Algum tempo depois, a empresa ingressou 
com pedido de recuperação judicial. Os clien-
tes quitaram a fatura do cartão de crédito, 
mas a empresa não repassou ao supermer-
cado. Esses valores, que ainda estão na conta 
bancária da empresa, podem ser entregues 
ao supermercado, não estando sujeitos à 
recuperação judicial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.736.887/SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
13/04/2021 (Info 692).

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

 � É nulo o registro de marca nominativa de símbolo olímpico ou paraolímpico

Caso concreto: uma empresa fabricante de álcool registrou, no INPI, a marca “Fogo Olímpico” para 
ser usada em seus produtos.

O STJ decidiu que esse registro não é válido porque não é registrável como marca nome, prêmio ou 
símbolo de evento esportivo (art. 124, XIII, da Lei nº 9.279/96).

Além disso, o art. 15 da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé) conferiu às entidades de administração ou prática 
desportiva a propriedade exclusiva das denominações e dos símbolos que as identificam, sendo 
tal proteção válida em todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem a necessidade de 
registro ou averbação no órgão competente.

Logo, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPOB) possuem a 
exclusividade de uso de símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como das denominações “jogos 
olímpicos”, “olimpíadas”, “jogos paraolímpicos” e “paraolimpíadas”.

Diante desse quadro, deve ser reconhecida a nulidade do registro marcário, tendo em vista:

a) a proteção especial, em todos os ramos de atividade, conferida pelo ordenamento jurídico brasi-
leiro aos sinais integrantes da “propriedade industrial Olímpica”, que não podem ser reproduzidos 
ou imitados por terceiros sem a autorização prévia do COB; 

b) o necessário afastamento do aproveitamento parasitário decorrente do denominado “marketing 
de emboscada” pelo uso conjugado de expressão e símbolos olímpicos cujo magnetismo comercial 
é inegável; e 

c) o cabimento da aplicação da teoria da diluição a fim de proteger o COB contra a perda progressi-
va da distintividade dos signos olímpicos, cujo acentuado valor simbólico pode vir a ser maculado, 
ofuscado ou adulterado com a sua utilização em produto de uso cotidiano.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.583.007-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2021 (Info 693).

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

 � São constitucionais o art. 83, I e VI, 
“c”; o art. 83, § 4º; o art. 84, V (atual 
art. 84, I-E); o art. 86, II, da Lei nº 
11.101/2005

São constitucionais o estabelecimento de um 
limite máximo de 150 (cento e cinquenta) 
salários mínimos aos créditos de natureza 
trabalhista, bem como a definição de créditos 
com privilégio especial, conforme previsto no 
art. 83, I, e IV, “c”, da Lei 11.101/2005.

É constitucional a precedência conferida aos 
créditos “extraconcursais” decorrentes de 
obrigações resultantes de atos jurídicos váli-
dos praticados durante a recuperação judicial, 
ou após a decretação da falência, e de tribu-
tos relativos a fatos geradores ocorridos após 
a decretação da falência.

É legítima a restituição em dinheiro de va-
lor adiantado ao devedor-falido, oriundo de 
adiantamento de contrato de câmbio para 
exportação.

STF. Plenário. ADI 3424/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 16/4/2021 (Info 1013).

O art. 75, § 3º, da Lei nº 4.728/65 foi recepcio-
nada pela Constituição Federal de 1988.

STF. Plenário. ADPF 312/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, redator do acórdão Min. Gilmar Men-
des, julgado em 16/4/2021 (Info 1013).

 �Na Sociedade Anônima de capital fe-
chado, não fixado prazo para que seja 
lavrado o termo no Livro de Transfe-
rência de Ações Nominativas, é indis-
pensável a interpelação do devedor 
para que fique caracterizada a mora

Ações nominativas são ações da sociedade 
anônima que, para serem transferidas pre-
cisam de termo lavrado em um livro próprio 
denominado “Livro de Transferência de Ações 
Nominativas”. Mesmo que as partes celebrem 
contrato de cessão das ações, essa transfe-
rência somente irá se efetivar com esse regis-
tro no livro.

Imagine que a parte A1 combinou de transfe-
rir para A2 ações nominativas de uma socie-
dade anônima fechada. A2 pagou o preço, 
mas A1 não lavrou o termo no Livro. Nem a lei 
nem o contrato preveem prazo para que seja 
feita essa lavratura.

Neste caso, como não há prazo estipulado, a 
partir de que momento a inércia do cedente 
passou a significar inadimplemento?

Como não há prazo previsto nem no estatu-
to nem no contrato, o credor (A2) terá que 
fazer uma interpelação do devedor (A1) para 
que ele cumpra a sua parte e lavre o termo. 
Somente a partir dessa notificação, pode-se 
dizer que o devedor está em mora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.645.757, Rel. Min. Ricar-
do Villas Bôas Cueva, julgado em 06/04/2021 
(Info 693).

DIREITO EMPRESARIAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

24

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

 � Se a duplicata cumpre os requisitos 
do art. 2º, § 1º da Lei 5.474/68, ela 
é válida e eficaz mesmo que tenha 
tamanho diferente do que o padrão e 
ainda que contenha a descrição das 
mercadorias vendidas

A cártula, contendo todos os requisitos essen-
ciais previstos no art. 2º, § 1º, da Lei das Dupli-
catas, tem validade e eficácia de duplicata, mes-
mo que não siga rigorosamente as medidas do 
modelo estabelecido na Resolução do Bacen nº 
102/1968 e tenha, também, a descrição da mer-
cadoria objeto da compra e venda e uma fatura 
da mercadoria objeto da negociação.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.518.203-PR, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 27/04/2021 
(Info 694).

 �O endosso de duplicata mercantil 
com aceite a terceiro de boa-fé dis-
pensa a necessidade de demonstra-
ção, pela endossatária, da consuma-
ção de negócio de compra e venda de 
mercadorias subjacentes

Uma vez aceita, o sacado vincula-se ao título 
como devedor principal e a ausência de entre-
ga da mercadoria ou de prestação de servi-
ços, ou mesmo quitação referente à relação 
fundamental ao credor originário, somente 
pode ser oponível ao sacador, como exceção 
pessoal, mas não a endossatários de boa-fé.

A duplicata é título de crédito causal. Isso signi-
fica que, para sua regular constituição, deve ha-
ver uma prestação de serviço. Essa causalidade, 
todavia, não lhe retira o caráter de abstração. 
Uma vez circulando o título, ao endossatário 
não podem ser opostas as exceções.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.518.203-PR, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 27/04/2021 (Info 694).

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

 � É possível a rescisão de sentença concessiva de adoção se a pessoa não desejava 
verdadeiramente ter sido adotada e, após atingir a maioridade, manifestou-se 
nesse sentido

É possível, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da adoção, a rescisão de sentença concessiva de 
adoção ao fundamento de que o adotado, à época da adoção, não a desejava verdadeiramente e de 
que, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido.

A interpretação sistemática e teleológica do § 1º do art. 39 do ECA conduz à conclusão de que a irre-
vogabilidade da adoção não é regra absoluta, podendo ser afastada sempre que, no caso concreto, 
verificar-se que a manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotado, tampouco é 
apta a satisfazer os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.892.782/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2021 (Info 691).

ECA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 � É possível que o magistrado, a qual-
quer tempo, e mesmo de ofício, revise 
o valor desproporcional das astreintes

O valor das astreintes é estabelecido sob a 
cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, 
quando se tornar irrisório ou exorbitante ou 
desnecessário, pode ser modificado ou até 
mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer 
tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito 
esteja em fase de execução ou cumprimento 
de sentença, não havendo falar em preclusão 
ou ofensa à coisa julgada.

STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. 
Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691).

 �Não cabe ao STJ majorar honorários 
advocatícios ainda a serem fixados 
em liquidação de sentença, na for-
ma do inciso II, do § 4º, do art. 85 do 
CPC/2015

Proferida sentença ilíquida nas causas em que 
a Fazenda Pública for parte, a definição do 
percentual dos honorários só ocorrerá após 
a liquidação do julgado. Isso significa que 
também não deverão ser majorados os ho-
norários advocatícios recursais enquanto não 
definido o valor.

STJ. 2ª Turma. EDCL no REsp 1.785.364/
CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
06/04/2021 (Info 691).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A impugnação ao cumprimento de 
sentença arbitral, devido à ocorrên-
cia dos vícios elencados no art. 32 da 
Lei nº 9.307/96, possui prazo deca-
dencial de 90 dias

A declaração de nulidade da sentença arbitral 
pode ser pleiteada, judicialmente, por duas vias: 

a) ação declaratória de nulidade de sentença 
arbitral (art. 33, § 1º, da Lei nº 9.307/96); ou 

b) impugnação ao cumprimento de sentença 
arbitral (art. 33, § 3º, da Lei nº 9.307/96).

O § 1º do art. 33 verá que ele fala em um 
prazo de 90 dias para ajuizar a ação declara-
ção de nulidade. O § 3º do mesmo artigo não 
prevê prazo.

Diante disso, indaga-se: o prazo de 90 dias do 
§ 1º do art. 33 também se aplica para a hipó-
tese do § 3º? A impugnação ao cumprimento 
de sentença arbitral também deve ser apre-
sentada no prazo de 90 dias?

Depende:

• se a parte executada quiser alegar algum 
dos vícios do art. 32 da Lei nº 9.307/96: ela 
possui o prazo de 90 dias. Assim, se já tiver 
se passado 90 dias da notificação da senten-
ça, ela não poderá apresentar impugnação 
alegando um dos vícios do art. 32.

• mesmo que já tenha se passado o prazo de 
90 dias, a parte ainda poderá alegar uma 
das matérias do § 1º do art. 525 do CPC.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.900.136/SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 06/04/2021 (Info 691).

 � Fazenda Pública executada apresen-
ta impugnação alegando excesso de 
execução e pede a concessão de prazo 
para apresentação da planilha com 
o valor devido; é razoável que o juiz 
conceda o referido prazo

A alegação da Fazenda Pública de excesso de 
execução sem a apresentação da memória de 
cálculos com a indicação do valor devido não 
acarreta, necessariamente, o não conheci-
mento da arguição.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.887.589/GO, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 06/04/2021 (Info 691).

 � Imobiliária deverá pagar dano moral 
coletivo por vender lotes com falsa 
propaganda sobre regularização

A alienação de terrenos a consumidores de 
baixa renda em loteamento irregular, tendo 
sido veiculada publicidade enganosa sobre a 
existência de autorização do órgão público e 
de registro no cartório de imóveis, configura 
lesão ao direito da coletividade e dá ensejo à 
indenização por dano moral coletivo.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.539.056/MG, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 06/04/2021 
(Info 691).

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

 � Para que haja o leilão judicial da 
integralidade de bem imóvel indivi-
sível - pertencente ao executado em 
regime de copropriedade -, basta a 
penhora da quota-parte titularizada 
pelo devedor, não sendo necessária a 
penhora do bem por inteiro

É admitida a alienação integral do bem indi-
visível em qualquer hipótese de propriedade 
em comum, resguardando-se, ao coproprietá-
rio ou cônjuge alheio à execução, o equivalen-
te em dinheiro da sua quota-parte no bem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.818.926/DF, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 13/04/2021 (Info 692).

 �O que acontece caso o exequente de-
sista da execução antes da citação do 
executado?

A desistência da execução antes do ofereci-
mento dos embargos independe da anuência 
do devedor.

A apresentação de desistência da execução 
quando ainda não efetivada a citação do de-
vedor provoca a extinção dos embargos pos-
teriormente opostos, ainda que estes versem 
acerca de questões de direito material.

O credor não responde pelo pagamento de 
honorários sucumbenciais se manifestar a 
desistência da execução antes da citação e da 
apresentação dos embargos e se não houver 
prévia constituição de advogado nos autos.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.682.215/MG, Rel. 
Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 
06/04/2021 (Info 692).

 � É cabível a averbação de protesto 
contra alienação em matrícula de 
imóvel considerado bem de família

É possível a averbação de protesto contra a 
alienação de imóvel classificado como bem de 
família – não para impedir a venda do imóvel 
impenhorável, mas para informar terceiros de 
boa-fé sobre a pretensão do credor, especial-
mente na hipótese de futuro afastamento da 
proteção contra a penhora.

A impenhorabilidade do bem de família é uma 
garantia jurídica que incide sobre uma situa-
ção fática atual: a moradia familiar. No entan-
to, os fatos podem ser modificados por várias 
razões, como o recebimento de herança, a 
compra de um segundo imóvel ou a mudan-
ça de residência da família. Havendo alguma 
mudança, aquele imóvel pode deixar de ser 
um bem de família. 

Assim, ao perder a qualidade de bem de família, 
a venda posterior do imóvel com registro de 
protesto contra alienação de bens pode, numa 
análise casuística, configurar fraude à execução.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.236.057-SP, Rel. Min. An-
tônio Carlos Ferreira, julgado em 06/04/2021 
(Info 692).

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

 �O procedimento de execução extra-
judicial de imóvel objeto de dívida 
hipotecária, previsto no Decreto-lei 
70/1966, é compatível com o vigente 
ordenamento constitucional

É constitucional, pois foi devidamente recep-
cionado pela Constituição Federal de 1988, 
o procedimento de execução extrajudicial, 
previsto no Decreto-lei nº 70/66.

STF. Plenário. RE 627106/PR e RE 556520/SP, 
Rel. Min. Dias Toffoli, julgados em 7/4/2021 
(Repercussão Geral – Tema 249) (Info 1012).

 � Se uma associação ajuizou ACP, na 
condição de substituta processual, e 
obteve sentença coletiva favorecendo 
os substituídos, todos os beneficiados 
possuem legitimidade para a execu-
ção individual, mesmo que não sejam 
filiados à associação autora

Em ação civil pública proposta por associação, 
na condição de substituta processual, pos-
suem legitimidade para a liquidação e execu-
ção da sentença todos os beneficiados pela 
procedência do pedido, independentemente 
de serem filiados à associação promovente.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.438.263/SP, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 24/03/2021 (Re-
curso Repetitivo – Tema 948) (Info 694).

 � Em sede de homologação de decisão 
estrangeira, aplica-se a norma do § 
8º do art. 85 do CPC, fixando-se os ho-
norários advocatícios por equidade

Não se aplica o § 2º do art. 85 do CPC, mas 
sim o § 8º (apreciação equitativa) porque o 
procedimento de homologação de sentença 
estrangeira não tem natureza condenatória 
ou proveito econômico imediato. 

O mérito da decisão homologada não é objeto 
de deliberação no STJ. Logo, não faz sentido 
que o Tribunal utilize o proveito econômico 
ou o valor da causa como parâmetros para o 
cálculo dos honorários advocatícios com base 
nos percentuais do § 2º do art. 85.

Vale ressaltar, no entanto, que, se o pedido de 
homologação de decisão estrangeira tiver por 
objeto demanda de cunho patrimonial, o valor 
da causa julgada no exterior deverá ser usado 
como um dos critérios para embasar a fixação 
dos honorários de sucumbência por equida-
de, conforme o § 8º do art. 85 do CPC.

Assim, no momento de fazer a apreciação 
equitativa, o STJ deverá levar em consideração 
também o valor da causa como um dos critérios 
para definir a quantia a ser paga a título de ho-
norários advocatícios sucumbenciais, quando a 
causa originária, tratar de relações patrimoniais.

STJ. Corte Especial. HDE 1.809/EX, Rel. Min. 
Raul Araújo, julgado em 22/04/2021 (Info 693).
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 � Se for interposto RE ou Resp contra o 
acórdão que julgar o IRDR, os proces-
sos individuais e coletivos continuam 
suspensos até o julgamento desses 
recursos

Interposto Recurso Especial ou Recurso Ex-
traordinário contra o acórdão que julgou Inci-
dente de Resolução de Demandas Repetitivas 
- IRDR, a suspensão dos processos realizada 
pelo relator ao admitir o incidente só cessa-
rá com o julgamento dos referidos recursos, 
não sendo necessário, entretanto, aguardar o 
trânsito em julgado.

O art. 982, § 5º, do CPC afirma que a suspen-
são dos processos pendentes, no âmbito do 
IRDR, só irá cessar se não for interposto recur-
so especial ou recurso extraordinário contra a 
decisão proferida no incidente. Assim, se for 
interposto algum desses recursos, a suspen-
são persiste.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.869.867/SC, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 20/04/2021 (Info 693).

 �Não se pode penhorar valores que 
estão na conta bancária pessoal do 
marido da devedora, sendo que ele 
não constou do título executivo, pelo 
simples fato de serem casados em 
regime de comunhão parcial de bens

Não é possível a penhora de ativos financeiros 
da conta bancária pessoal de terceiro, não 
integrante da relação processual em que se 
formou o título executivo, pelo simples fato 
de ser cônjuge da parte executada com quem 
é casado sob o regime da comunhão parcial 
de bens.

Situação hipotética: Luciana comprou itens de 
vidraçaria de uma loja, mas não pagou. A loja 
ajuizou ação de cobrança contra Luciana, ten-
do a sentença condenado a ré a pagar o valor 
devido. Após o trânsito em julgado, o banco in-
gressou com cumprimento de sentença contra 
Luciana. Não se localizou qualquer bem em 
nome da devedora. Diante disso, a exequente 
pediu a penhora de ativos financeiros (dinhei-
ro) que estavam na conta bancária de Pedro, 
marido de Luciana. Essa penhora é indevida.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.869.720/DF, Relator p/ 
acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julga-
do em 27/04/2021 (Info 694).
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 �A mudança na ação penal do crime 
de estelionato, promovida pela Lei 
13.964/2019, retroage para alcançar 
os processos penais que já estavam 
em curso?

A exigência de representação da vítima no cri-
me de estelionato não retroage aos processos 
cuja denúncia já foi oferecida.

STJ. 3ª Seção. HC 610.201/SP, Rel. Min. Ribeiro 
Dantas, julgado em 24/03/2021 (Info 691).

 �O tempo que o réu ficou submetido 
à medida cautelar de recolhimento 
domiciliar com tornozeleira pode ser 
descontado da pena imposta na con-
denação

É possível considerar o tempo submetido à 
medida cautelar de recolhimento noturno, 
aos finais de semana e dias não úteis, supervi-
sionados por monitoramento eletrônico, com 
o tempo de pena efetivamente cumprido, 
para detração da pena.

STJ. 3ª Seção. HC 455.097/PR, Rel. Min. Laurita 
Vaz, julgado em 14/04/2021 (Info 693).

 � Introduzir chip de aparelho celular 
em presídio não caracteriza crime

A conduta de ingressar em estabelecimento 
prisional com chip de celular não se subsome ao 
tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal.

STJ. 5ª Turma. HC 619.776/DF, Rel. Min. Ribei-
ro Dantas, julgado em 20/04/2021 (Info 693).

Cuidado para não confundir: 

A posse de chip de telefone celular pelo 
preso, dentro de estabelecimento prisional, 
configura falta disciplinar de natureza grave, 
ainda que ele não esteja portando o aparelho 
(STJ. 5ª Turma. HC 260122-RS, Rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, julgado em 21/3/2013).
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 � Se for expedida carta rogatória para 
citar um acusado no exterior, o prazo 
prescricional ficará suspenso até que 
ela seja cumprida, ou seja, o prazo pres-
cricional voltará a correr antes mesmo 
que a carta seja juntada aos autos

O CPP afirma que, se for expedida uma carta 
rogatória para citar um acusado no exterior, 
o prazo prescricional ficará suspenso até que 
ela seja cumprida: 

Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, 
em lugar sabido, será citado mediante carta 
rogatória, suspendendo-se o curso do prazo 
de prescrição até o seu cumprimento.

Até quando o prazo prescricional fica suspen-
so? Até o cumprimento da carta ou até a sua 
juntada aos autos?

O termo final da suspensão do prazo prescri-
cional pela expedição de carta rogatória para 
citação do acusado no exterior é a data da 
efetivação da comunicação processual no es-
trangeiro, ainda que haja demora para a jun-
tada da carta rogatória cumprida aos autos.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.882.330/SP, Rel. Min. Ri-
beiro Dantas, julgado em 06/04/2021 (Info 691).

 �Não é possível que o juiz, de ofício, 
decrete a prisão preventiva; vale res-
saltar, no entanto, que, se logo depois 
de decretar, a autoridade policial ou 
o MP requererem a prisão, o vício de 
ilegalidade que maculava a custódia 
é suprido

O que acontece se o juiz decretar a prisão pre-
ventiva de ofício (sem requerimento)?

• Regra: a prisão deverá ser relaxada por se 
tratar de prisão ilegal.

• Exceção: se, após a decretação, a autoridade 
policial ou o Ministério Público requererem 
a prisão, o vício de ilegalidade que maculava 
a custódia é suprido (convalidado) e a prisão 
não será relaxada. 

O posterior requerimento da autoridade 
policial pela segregação cautelar ou manifes-
tação do Ministério Público favorável à prisão 
preventiva suprem o vício da inobservância da 
formalidade de prévio requerimento.

STJ. 5ª Turma. AgRg RHC 136.708/MS, Rel. Min. 
Felix Fisher, julgado em 11/03/2021 (Info 691).
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 �O MP pode escolher quais elementos 
obtidos na busca e apreensão serão 
utilizados pela acusação; no entanto, o 
material restante deve permanecer à 
livre consulta do acusado, para o exer-
cício de suas faculdades defensivas

Realizada a busca e apreensão, apesar de o 
relatório sobre o resultado da diligência ficar 
adstrito aos elementos relacionados com os 
fatos sob apuração, deve ser assegurado à 
defesa acesso à integra dos dados obtidos no 
cumprimento do mandado judicial.

STJ. 6ª Turma. RHC 114.683/RJ, Rel. Rogério 
Schietti Cruz, julgado em 13/04/2021 (Info 692).

 �A superveniência de sentença conde-
natória torna prejudicado o pedido 
feito no habeas corpus se buscava 
o trancamento da ação penal sob a 
alegação de falta de justa causa

Súmula 648-STJ: A superveniência da sentença 
condenatória prejudica o pedido de tranca-
mento da ação penal por falta de justa causa 
feito em habeas corpus.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/04/2021, DJe 
19/04/2021.

 �O prazo de 30 dias do art. 529 do CPP 
não afasta a decadência pelo não 
exercício do direito de queixa em 6 
meses (art. 38), contados da ciência 
da autoria do crime

Nos crimes contra a propriedade imaterial que 
deixam vestígios, depois que o ofendido tem 
ciência da autoria do delito, ele possui o prazo 
decadencial de 6 meses para a propositura da 
ação penal, nos termos do art. 38 do CPP. 

Se, antes desses 6 meses, o laudo pericial for 
concluído, o ofendido terá 30 dias para ofere-
cer a queixa crime. 

Assim, em se tratando de crimes contra a 
propriedade imaterial que deixem vestígio, a 
ciência da autoria do fato delituoso dá ensejo 
ao início do prazo decadencial de 6 meses 
(art. 38 do CPP), sendo tal prazo reduzido para 
30 dias (art. 38) se homologado laudo pericial 
nesse ínterim.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.762.142/MG, Rel. Min. 
Sebastião Reis Junior, julgado em 13/04/2021 
(Info 692).

 �Descumprimento do art. 212 do CPP e 
eventual nulidade processual

Não cabe ao juiz, na audiência de instrução e 
julgamento de processo penal, iniciar a inqui-
rição de testemunha, cabendo-lhe, apenas, 
complementar a inquirição sobre os pontos 
não esclarecidos.

STF. 1ª Turma. HC 187035/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 6/4/2021 (Info 1012).
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 � Tribunal não pode aumentar a pena 
de multa em recurso exclusivo da 
defesa, ainda que, no mesmo julga-
mento, reduza a pena privativa de 
liberdade

Caracteriza manifesta ilegalidade, por violação 
ao princípio da “non reformatio in pejus”, a 
majoração da pena de multa por tribunal, na 
hipótese de recurso exclusivo da defesa. Isso 
porque, na apreciação de recurso exclusivo da 
defesa, o tribunal não pode inovar na funda-
mentação da dosimetria da pena, contra o 
condenado, ainda que a inovação não resulte 
em aumento da pena final.

STF. 2ª Turma. RHC 194952 AgR/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 13/4/2021 
(Info 1013).

 � STF determina a realização de au-
diência pública para discutir os altos 
níveis de encarceramento e a resis-
tência de juízes e Tribunais quanto 
ao cumprimento de decisões do STF 
em matéria de execução penal

Diante da permanência de “Estado de Coisas 
Inconstitucional” (ECI) no âmbito do sistema 
penitenciário brasileiro — caracterizado pela 
manutenção de altos níveis de encarceramen-
to e da resistência ao cumprimento de deci-
sões do STF —, faz-se necessária a adoção de 
medidas tendentes ao efetivo implemento de 
ordens judiciais, dentre as quais, a realização 
de audiências públicas.

STF. 2ª Turma. HC 165704 Extn-trigésima 
nona/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
13/4/2021 (Info 1013).

 � Citado o réu por edital, nos termos 
do art. 366 do CPP, o processo deve 
permanecer suspenso enquanto o réu 
não for localizado ou até que seja ex-
tinta a punibilidade pela prescrição

O art. 366 do CPP estabelece que se o acusa-
do for citado por edital e não comparecer ao 
processo nem constituir advogado o processo 
e o curso da prescrição ficarão suspensos.

Enquanto o réu não for localizado, o curso 
processual não pode ser retomado.

STJ. 6ª Turma. RHC 135.970/RS, Rel. Min. 
Sebastião Reis Junior, julgado em 20/04/2021 
(Info 693).
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 �Não existe exigência legal de que o 
mandado de busca e apreensão deta-
lhe o tipo de documento a ser apreen-
dido, ainda que de natureza sigilosa

Situação hipotética: João, médico, estava sen-
do investigado por, supostamente, ter adulte-
rado prontuários de pacientes internados em 
clínica psiquiátrica, com o objetivo de camuflar 
ilicitudes que ocorriam no local. A autoridade 
policial formulou representação ao juiz pedin-
do a busca e apreensão na clínica psiquiátrica 
e na residência do investigado. O magistrado 
deferiu a medida e a polícia apreendeu diver-
sos prontuários médicos que haviam sido assi-
nados pelo investigado. João impetrou habeas 
corpus alegando que a apreensão foi ilícita, 
considerando que na decisão que autorizou a 
medida não existia autorização específica para 
a apreensão de prontuários médicos. Segundo 
a defesa, os prontuários são documentos sigi-
losos e, portanto, só poderiam ter sido recolhi-
dos com autorização judicial específica.

Embora os prontuários possam conter dados 
sigilosos, foram apreendidos a partir da im-
prescindível autorização judicial prévia. 

O fato de o mandado de busca não ter feito 
uma discriminação específica é irrelevante, 
até porque os prontuários médicos encon-
tram-se inseridos na categoria de documen-
tos em geral.

Ademais, vale frisar que o sigilo do qual se re-
vestem os prontuários médicos pertence única 
e exclusivamente aos pacientes, não ao médico. 
Assim, caso houvesse a violação do direito à inti-
midade, essa ofensa teria que ser arguida pelos 
seus titulares (pacientes) e não pelo investigado.

STJ. 6ª Turma. RHC 141.737/PR, Rel. Min. 
Sebastião Reis Junior, julgado em 27/04/2021 
(Info 694).

 �O período de suspensão do dever de 
apresentação mensal em juízo, em 
razão da pandemia de Covid-19, pode 
ser reconhecido como pena efetiva-
mente cumprida

Caso concreto: João cumpria pena em regime 
semiaberto. O juiz da vara de execuções pe-
nais concedeu ao condenado a progressão ao 
regime aberto. Uma das condições impostas a 
João foi a de que ele deveria ficar comparecen-
do mensalmente perante o juízo para infor-
mar e justificar suas atividades (art. 113 c/c 
o art. 115, IV, da LEP). Ocorre que, diante da 
situação de pandemia decorrente da Covid-19, 
o CNJ recomendou a suspensão temporária do 
dever de apresentação regular em juízo das 
pessoas em cumprimento de pena no regime 
aberto (art. 5º, inciso V, da Recomendação nº 
62/2020 do CNJ). O TJ acolheu a recomenda-
ção, assim como o juiz das execuções penais. 
O período de suspensão do dever de apresen-
tação mensal em juízo, em razão da pandemia 
de Covid-19, pode ser reconhecido como pena 
efetivamente cumprida.

STJ. 6ª Turma. HC 657.382/SC, Rel. Min. Laurita 
Vaz, julgado em 27/04/2021 (Info 694).
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 �O juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar as ações 
penais contra Lula

O ex-Presidente Lula responde a quatro ações penais que se iniciaram na 13ª Vara Federal de Curiti-
ba. Em duas delas, já havia sentença penal condenatória, mas sem trânsito em julgado.

A defesa impetrou habeas corpus no STF alegando a incompetência da 13ª Vara porque os fatos 
apurados não tinham qualquer relação com os crimes praticados contra a Petrobras (HC 193726). O 
Min. Relator Edson Fachin, monocraticamente, concedeu a ordem de habeas corpus para reconhe-
cer a incompetência da 13ª Vara Federal e declarar a nulidade dos atos decisórios praticados.

Houve agravo regimental contra a decisão.

O Ministro Fachin decidiu afetar o julgamento desses recursos para o Plenário. Explicando melhor: 
em regra, a competência para julgar o recurso seria da 2ª Turma do STF, mas o Relator decidiu re-
meter ao Pleno da Corte. 

1) O Ministro Relator poderia ter afetado esse julgamento ao Plenário?

SIM. A afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição dis-
cricionária do relator.

Essa afetação é autorizada pelo art. 6º, II, ‘c’ e pelo art. 22, do RISTF.

2) O MPF estava atuando como custos legis no processo. Ele poderia ter recorrido?

SIM. O Ministério Público Federal, quando atua perante o STF, por intermédio da Procuradoria-Ge-
ral da República, mesmo na qualidade de “custos legis”, detém legitimidade para a interposição de 
agravo regimental contra decisões monocráticas proferidas pelos ministros relatores.

Fundamento: art. 179, II e art. 996, do CPC c/c art. 3º do CPP.

3) Foi correta a decisão que reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julga-
mento das ações penais envolvendo Lula?

SIM. No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba é restrita 
aos crimes praticados de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A.

Esse é o entendimento do STF desde o julgamento da questão de ordem no Inq 4130 QO, em 
23/09/2015.

Para o STF, no caso concreto, não ficou demonstrado que as condutas atribuídas ao ex-Presidente 
Lula tenham relação direta com os ilícitos praticados em detrimento da Petrobras S/A. 
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4) O STF admite, em tese, a teoria do juízo aparente para convalidar os atos decisórios praticados 
por juízo posteriormente declarado incompetente. Prevalece o seguinte: 

A superveniência de circunstâncias fáticas aptas a alterar a competência da autoridade judicial, até 
então desconhecidas, autoriza a preservação dos atos praticados por juízo aparentemente compe-
tente em razão do quadro fático subjacente no momento em que requerida a prestação jurisdicional.

No entanto, no caso concreto, o STF afirmou que, tanto o MP como o juízo, desde o início do proces-
so, já sabiam, com base nas outras decisões da Corte, que a 13ª Vara Federal não seria competente 
para julgar a causa. Isso porque a denúncia foi recebida em 14/09/2016 e, nessa época, já havia sido 
julgado o primeiro precedente que reduziu a competência daquele juízo (Inq 4.130 QO). Logo, a 
“teoria do juízo aparente” não se aplica à hipótese.

5) Não se aplica a regra do art. 64, § 4º, do CPC ao caso. Isso porque o CPP possui regra própria e 
específica no art. 567 do CPP, que estabelece a sanção de nulidade aos atos decisórios praticados 
por juízo incompetente.

STF. Plenário. HC 193726 AgR-AgR/PR e HC 193726 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 
14/4/2021 (Info 1014).

DIREITO TRIBUTÁRIO

 �Mesmo sendo constituída sob a forma de sociedade limitada, é possível que uma 
sociedade de médicos faça jus ao recolhimento do ISSQN na forma privilegiada 
prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º do DL 406/1968

Sociedades simples fazem jus ao recolhimento do ISSQN na forma privilegiada previsto no art. 9º, §§ 
1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 quando a atividade desempenhada não se sobrepuser à atuação 
profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa 
finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada.

STJ. 1ª Seção. EAREsp 31.084/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24/03/2021 (Info 691).
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 � Impossibilidade de aproveitamento 
de créditos de PIS e Cofins no sistema 
monofásico

A técnica de creditamento, em regra, não se 
coaduna com o regime monofásico da contri-
buição ao PIS e COFINS, só sendo excepcio-
nada quando expressamente prevista pelo 
legislador.

Em razão disso, o benefício instituído pelo art. 
17 da Lei nº 11.033/2004 somente se aplica 
aos contribuintes integrantes do regime espe-
cífico de tributação denominado REPORTO e 
não alcança o sistema não cumulativo dese-
nhado para a COFINS e a Contribuição ao PIS.

STJ. 1ª Seção. EDv nos EAREsp 1.109.354/
SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 
14/04/2021 (Info 692).

 � Se o Estado-membro utiliza em ou-
tras áreas determinadas verbas que 
deveriam ser aplicadas na saúde, ele 
deverá ser condenado a aplicar agora 
a integralidade da quantia na saúde

O Estado-membro que desrespeita o mínimo 
constitucional que deve ser aplicado na saú-
de, realocando recurso em programa diverso, 
deve devolvê-lo à sua área de origem em sua 
totalidade.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.752.162/RJ, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 13/04/2021 
(Info 692).

 �A imunidade tributária estabelecida 
no art. 150, VI, “c”, da CF/88 abrange 
o IOF incidente inclusive sobre opera-
ções financeiras praticadas pelas en-
tidades mencionadas no dispositivo, 
desde que vinculadas às finalidades 
essenciais dessas instituições

A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, “c”, 
da Constituição da República aos partidos po-
líticos, inclusive suas fundações, às entidades 
sindicais dos trabalhadores e às instituições 
de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, 
alcança o IOF, inclusive o incidente sobre apli-
cações financeiras.

STF. Plenário. RE 611510/SP, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 12/4/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 328) (Info 1012).

 �A isenção do art. 3º, II, da LC 87/96 al-
cança todo o processo de exportação, 
inclusive as operações e prestações par-
ciais, como o transporte interestadual

Súmula 649-STJ: Não incide ICMS sobre o 
serviço de transporte interestadual de merca-
dorias destinadas ao exterior.

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 28/04/2021, DJe 
03/05/2021.
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 �A CIDE destinada ao Incra foi recep-
cionada pela CF/88, mesmo após o 
advento da EC 33/2001

É constitucional a contribuição de intervenção 
no domínio econômico destinada ao INCRA 
devida pelas empresas urbanas e rurais, inclu-
sive após o advento da EC nº 33/2001.

A contribuição devida ao Incra subsiste e tem 
natureza jurídica de contribuição de interven-
ção no domínio econômico (CIDE).

A CIDE destinada ao Incra foi recepcionada 
pela CF, mesmo após o advento da Emenda 
Constitucional (EC) 33/2001. A inserção do § 
2º, III, “a”, no art. 149 da Constituição não tem 
o alcance de derrogar todo o arcabouço nor-
mativo das contribuições sociais e de inter-
venção no domínio econômico que incidiam 
sobre a folha de salários, quando da promul-
gação da referida emenda constitucional, 
instituídas com base no “caput” do art. 149.

STF. Plenário. RE 630898/RS, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 7/4/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 495) (Info 1012).

 � São inconstitucionais os dispositivos 
da LC 87/96 (Lei Kandir) que preveem 
a incidência de ICMS em caso de mero 
deslocamento de mercadorias entre 
estabelecimentos do mesmo titular

São inconstitucionais os seguintes dispositivos 
da Lei Kandir (LC 87/96):

• o art. 11, § 3º, II; 

• o trecho “ainda que para outro estabeleci-
mento do mesmo titular” do art. 12, I; e 

• o art. 13, § 4º.

Isso porque não configura fato gerador de 
ICMS o mero deslocamento de mercadorias 
entre estabelecimentos do mesmo titular, 
independentemente de estarem localizados 
na mesma unidade federativa ou em estados-
-membros diferentes.

STF. Plenário. ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fa-
chin, julgado em 16/4/2021 (Info 1013).

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

 � São inconstitucionais as decisões ju-
diciais que determinam a constrição 
de verbas públicas oriundas de Fun-
do Estadual de Saúde (FES) — que 
devem ter aplicação compulsória na 
área de saúde — para atendimento 
de outras finalidades específicas

Decisões judiciais que determinam o blo-
queio, penhora ou liberação, para satisfação 
de créditos trabalhistas, de receitas públicas 
oriundas do Fundo Estadual de Saúde obje-
to de contratos de gestão firmados entre o 
Estado-membro e entidades de terceiro setor, 
violam o princípio da legalidade orçamentária 
(art. 167, VI, da CF/88), o preceito da separa-
ção funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, 
§ 4º, III, da CF/88), o princípio da eficiência 
da Administração Pública (art. 37, caput, da 
CF/88) e o princípio da continuidade dos servi-
ços públicos (art. 175 da CF/88).

STF. Plenário. ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 16/4/2021 (Info 1013).

 � Se o contribuinte faz uma doação e 
não a declara para fins de ITCMD, o 
fisco estadual deverá fazer o lança-
mento de ofício do tributo, iniciando-
-se o prazo decadencial para isso no 
primeiro dia do ano seguinte àquele 
em que ocorreu o fato gerador

No caso do Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação – ITCMD, referente a doação 
não oportunamente declarada pelo contri-
buinte ao fisco estadual, a contagem do prazo 
decadencial tem início no primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamen-
to poderia ter sido efetuado, observado o fato 
gerador, em conformidade com os arts. 144 e 
173, I, ambos do CTN.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.841.798/MG, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 20/04/2021 
(Recurso Repetitivo – Tema 1048) (Info 694).

DIREITO TRIBUTÁRIO



JULGADOS 
EM DESTAQUE

40

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

 � É inconstitucional decisão judicial 
que determina a constrição de ver-
bas de empresa estatal que desem-
penha serviço público essencial, em 
regime não concorrencial e sem in-
tuito de lucro

Os recursos públicos vinculados ao orçamen-
to de estatais prestadoras de serviço público 
essencial, em regime não concorrencial e sem 
intuito lucrativo primário, não podem ser blo-
queados ou sequestrados por decisão judicial 
para pagamento de verbas trabalhistas, em 
virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, 
e dos princípios da legalidade orçamentária 
(art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes 
(arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da 
administração pública (art. 37, ‘caput’, da CF).

STF. Plenário. ADPF 588/PB, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 26/4/2021 (Info 1014).

 �O art. 42 da Lei 9.430/96 é constitucional

É constitucional a tributação de valores depo-
sitados em conta mantida junto a instituição 
financeira, cuja origem não for comprovada 
pelo titular — pessoa física ou jurídica —, des-
de que ele seja intimado para tanto. 

Dessa forma, incide Imposto de Renda sobre 
os depósitos bancários considerados como 
omissão de receita ou de rendimento, em 
face da previsão contida no art. 42 da Lei nº 
9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de 
receita ou de rendimento os valores creditados 
em conta de depósito ou de investimento man-
tida junto a instituição financeira, em relação 
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, re-
gularmente intimado, não comprove, mediante 
documentação hábil e idônea, a origem dos 
recursos utilizados nessas operações.

STF. Plenário. RE 855649/RS, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 30/4/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 842) (Info 1015).

 � Constituição Estadual não pode im-
por tratar sobre as emendas parla-
mentares impositivas com percen-
tuais diferentes daquilo que está 
previsto na Constituição Federal

É inconstitucional norma estadual que estabe-
leça limite para aprovação de emendas parla-
mentares impositivas em patamar diferente do 
imposto pelo art. 166 da Constituição Federal.

STF. Plenário. ADI 6670 MC/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 30/4/2021 (Info 1015).

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

 �O fato de o INSS, depois de ajuizada a ação, ter efetuado pagamento adminis-
trativo do benefício previdenciário, não altera a base de cálculo dos honorários 
advocatícios sucumbenciais

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, 
após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios 
fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.847.731/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5ª 
Região), julgado em 29/04/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1050) (Info 694).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

DIREITO INTERNACIONAL

 � Em sede de homologação de decisão estrangeira, aplica-se a norma do § 8º do 
art. 85 do CPC, fixando-se os honorários advocatícios por equidade

Não se aplica o § 2º do art. 85 do CPC, mas sim o § 8º (apreciação equitativa) porque o procedimen-
to de homologação de sentença estrangeira não tem natureza condenatória ou proveito econômico 
imediato. 

O mérito da decisão homologada não é objeto de deliberação no STJ. Logo, não faz sentido que o 
Tribunal utilize o proveito econômico ou o valor da causa como parâmetros para o cálculo dos ho-
norários advocatícios com base nos percentuais do § 2º do art. 85.

Vale ressaltar, no entanto, que, se o pedido de homologação de decisão estrangeira tiver por objeto 
demanda de cunho patrimonial, o valor da causa julgada no exterior deverá ser usado como um 
dos critérios para embasar a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, conforme o § 8º 
do art. 85 do CPC.

Assim, no momento de fazer a apreciação equitativa, o STJ deverá levar em consideração também o 
valor da causa como um dos critérios para definir a quantia a ser paga a título de honorários advo-
catícios sucumbenciais, quando a causa originária, tratar de relações patrimoniais.

STJ. Corte Especial. HDE 1.809/EX, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/04/2021 (Info 693).
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