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LC 179/2021:  
CONFERE AUTONOMIA AO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Foi publicada no dia 25/02, a Lei Complementar nº 179/2021, que confere autonomia ao Banco Central do Brasil.

O que é o Banco Central?

O Banco Central do Brasil uma autarquia federal criada pela Lei nº 4.595/64.

Os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 4.595/64 preveem uma série de competências do Banco Central. 

Podemos apontar como principais competências do Banco Central:

• cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN);

• emitir moeda-papel e moeda metálica, nas condições e limites autorizados pelo CMN;

• exercer o controle do crédito;

• efetuar o controle dos capitais estrangeiros

• exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas;

• conceder autorização para o funcionamento das instituições financeiras;

• efetuar, como instrumento de política cambial, operações de compra e venda de moeda estrangeira e 
operações com instrumentos derivativos no mercado interno, consoante remuneração, limites, prazos, 
formas de negociação e outras condições estabelecidos em regulamentação por ele editada (essa última 
competência já foi incluída pela LC 179/2021).

Também é importante relembramos o que é o Conselho Monetário Nacional

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como “órgão superior do Sistema 
Financeiro Nacional”. 
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Suas competências estão elencadas no art. 4º da Lei nº 4.595/64, sendo ele responsável por formular a 
política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do País (art. 3º da Lei).

O CMN é composto por três autoridades:

• Ministro da Fazenda (que é o Presidente do Conselho);

• Secretário Especial da Fazenda;

• Presidente do Banco Central.

As reuniões do CMN acontecem, em regra, uma vez por mês. As matérias são aprovadas por meio de 
“Resoluções”.

Feita essa breve revisão, vejamos agora as principais alterações promovidas pela LC 179/2021 no regime 
jurídico do Banco Central.

Objetivo fundamental do Bacen (art. 1º, caput)

O objetivo fundamental do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços.

Não há propriamente uma inovação jurídica. Em regra, essa é a finalidade principal dos bancos centrais 
em todo o mundo. A novidade é que agora a lei prevê expressamente que o objetivo fundamental do 
Banco Central é manter a inflação sob controle, ou seja, dentro da meta que foi planejada.

A me ta para a inflação no Brasil  é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

Para que você compreenda de maneira simples: o CMN elabora a meta e o Banco Central atua concreta-
mente para que se atinja esse alvo.

Outros objetivos (art. 1º, parágrafo único)

Também são objetivos do Banco Central:

a) zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro;

b) suavizar as flutuações do nível de atividade econômica; e

c) fomentar o pleno emprego.

Metas de política monetária (art. 2º)

A política monetária consiste na forma como as autoridades de um país irão atuar para controlar a quan-
tidade de moeda em circulação no mercado, a oferta de crédito e as taxas de juros.

Em palavras mais simples e trazendo para a realidade brasileira, a política monetária seriam as ações que 
o Banco Central irá adotar para influenciar na taxa de juros (que é considerado o “custo do dinheiro”) e 
nas condições de liquidez (ou seja, na quantidade de dinheiro disponível). Um dos instrumentos que o 
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Banco Central utiliza nessa política monetária é a 
fixação da taxa Selic, decidida pelo Copom .

O Copom (Comitê de Política Monetária) é um co-
mitê composto pela Diretoria Colegiada do Banco 
Central. Esse Comitê, com base nas metas que o 
órgão tiver para a economia brasileira, define a 
taxa Selic. Ex: o Bacen tem procurado incentivar o 
crédito no país, por isso, a taxa SELIC vem sofren-
do um processo de redução. Quando o governo 
deseja conter a inflação, normalmente se vale do 
aumento da taxa Selic para frear o consumo.

A LC 179/2021 afirma que as metas de política 
monetária serão estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional (art. 2º).

Por outro lado, compete privativamente ao Banco 
Central conduzir a política monetária necessária 
para o cumprimento dessas metas que foram 
estabelecidas pelo CMN.

Diretoria Colegiada do Bacen (art. 3º)

A Diretoria Colegiada é o órgão de deliberação 
superior, responsável pela formulação de po-
líticas e diretrizes necessárias ao exercício das 
competências do Banco Central.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil 
possui 9 (nove) membros, sendo um deles o seu 
Presidente.

Nomeação (art. 3º)

Todos os membros da diretoria colegiada são no-
meados pelo Presidente da República entre brasi-
leiros idôneos, de reputação ilibada e de notória 
capacidade em assuntos econômico-financeiros 
ou com comprovados conhecimentos que os 
qualifiquem para a função.

Como funciona essa nomeação?

O Presidente da República indica quem ele de-
seja para assumir os cargos de Presidente e de 
Diretores do Banco Central.

O Senado Federal avalia os nomes.

Caso sejam aprovados, eles são nomeados pelo 
Presidente.

Currículo (art. 12)

O currículo dos indicados para ocupar o cargo 
de Presidente ou de Diretor do Banco Central do 
Brasil deverá ser disponibilizado para consulta 
pública e anexado no ato administrativo da refe-
rida indicação.

Mandato 

Aqui está um dos principais avanços.

A LC 179/2021 prevê que o Presidente e os Dire-
tores do Banco Central terão mandato de 4 anos.

O mandato do Presidente do Banco Central e de 
6 diretores não coincide com o mandato do Presi-
dente da República. Veja como a Lei estipulou:

Art. 4º (...)

§ 1º O mandato do Presidente do Banco Cen-
tral do Brasil terá duração de 4 (quatro) anos, 
com início no dia 1º de janeiro do terceiro ano 
de mandato do Presidente da República.

§ 2º Os mandatos dos Diretores do Banco 
Central do Brasil terão duração de 4 (quatro) 
anos, observando-se a seguinte escala:

I - 2 (dois) Diretores terão mandatos com 
início no dia 1º de março do primeiro ano de 
mandato do Presidente da República;
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II - 2 (dois) Diretores terão mandatos com 
início no dia 1º de janeiro do segundo ano de 
mandato do Presidente da República;

III - 2 (dois) Diretores terão mandatos com 
início no dia 1º de janeiro do terceiro ano de 
mandato do Presidente da República; e

IV - 2 (dois) Diretores terão mandatos com 
início no dia 1º de janeiro do quarto ano de 
mandato do Presidente da República.

Art. 4º (...)

§ 4º O prazo de gestão do Presidente e de 
cada um dos Diretores do Banco Central do 
Brasil estender-se-á até a investidura do su-
cessor no cargo.

O Presidente e os Diretores podem ser reconduzidos

Art. 4º (...)

§ 3º O Presidente e os Diretores do Banco 
Central do Brasil poderão ser reconduzidos 
1 (uma) vez, por decisão do Presidente da 
República, observando-se o disposto no caput 
deste artigo na hipótese de novas indicações 
para mandatos não consecutivos.

Relatório de inflação e relatório de estabilidade 
financeira (art. 11)

O Presidente do Banco Central do Brasil deve-
rá apresentar, no Senado Federal, em arguição 
pública, no primeiro e no segundo semestres 
de cada ano, relatório de inflação e relatório de 
estabilidade financeira, explicando as decisões 
tomadas no semestre anterior.

Exoneração (art. 5º)

O Presidente e os Diretores do Banco Central 
serão exonerados pelo Presidente da República:

I - a pedido;

II - no caso de acometimento de enfermidade 
que incapacite o titular para o exercício do cargo;

III - quando sofrerem condenação, mediante 
decisão transitada em julgado ou proferida por 
órgão colegiado, pela prática de ato de improbi-
dade administrativa ou de crime cuja pena acar-
rete, ainda que temporariamente, a proibição de 
acesso a cargos públicos;

IV - quando apresentarem comprovado e recor-
rente desempenho insuficiente para o alcance 
dos objetivos do Banco Central do Brasil.

A hipótese do inciso IV acima exposta é a mais 
controversa porque poderia gerar alguma forma 
de interferência na autonomia do Bacen. Para 
minimizar esse risco, o § 1º do art. 5º afirma que 
essa exoneração tem que ser uma iniciativa do 
CMN apresentada ao Presidente da República e 
que somente pode ser materializada se houver 
aprovação da maioria absoluta do Senado Fede-
ral. Com isso, penso que se preserva a contento a 
autonomia buscada do Bacen. 

Veja a redação do dispositivo: 

Art. 5º (...)

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso IV do 
caput deste artigo, compete ao Conselho Mone-
tário Nacional submeter ao Presidente da Repú-
blica a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoa-
mento ficará condicionado à prévia aprovação, 
por maioria absoluta, do Senado Federal.

Em caso de vacância, o substituto apenas completa o 
mandato de 4 anos (não exerce um mandato completo)

Ocorrendo vacância do cargo de Presidente ou 
de Diretor do Banco Central do Brasil, um substi-
tuto será indicado e nomeado para completar o 
mandato, devendo a posse ocorrer no prazo de 
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15 (quinze) dias, contado da aprovação do nome 
pelo Senado Federal.

Se a vacância for do cargo de Presidente do Ba-
cen, enquanto não se conclui o procedimento de 
nomeação, o cargo será exercido interinamente 
pelo Diretor com mais tempo no exercício do car-
go e, dentre os Diretores com o mesmo tempo 
de exercício, pelo mais idoso, até a nomeação de 
novo Presidente.

Autonomia do Banco Central

Um dos maiores anseios entre os economistas 
era o de que o Banco Central tivesse autonomia 
a fim de conseguir implementar as medidas que 
fossem, a médio e longo prazo, melhores para o 
desenvolvimento econômico e social do país, não 
estando sujeito a interferências eleitoreiras do 
Presidente da República.

A LC 179/2021 garante isso ao fixar mandato 
para o Presidente e Diretores e também ao pre-
ver expressamente a autonomia do Banco Cen-
tral. Confira:

Art. 6º O Banco Central do Brasil é autarquia 
de natureza especial caracterizada pela au-
sência de vinculação a Ministério, de tutela ou 
de subordinação hierárquica, pela autonomia 
técnica, operacional, administrativa e financei-
ra, pela investidura a termo de seus dirigentes 
e pela estabilidade durante seus mandatos, 
bem como pelas demais disposições constan-
tes desta Lei Complementar ou de leis especí-
ficas destinadas à sua implementação.

Art. 9º (...)

§ 1º  O Banco Central do Brasil corresponderá 
a órgão setorial nos sistemas da Administra-
ção Pública Federal, inclusive nos Sistemas 
de Planejamento e de Orçamento Federal, de 
Administração Financeira Federal, de Conta-

bilidade Federal, de Pessoal Civil da Adminis-
tração Pública Federal, de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal, de Organização 
e Inovação Institucional do Governo Federal, 
de Administração dos Recursos de Tecnologia 
da Informação, de Gestão de Documentos de 
Arquivo e de Serviços Gerais.

§ 2º Quando necessário ao registro, ao acom-
panhamento e ao controle dos fatos ligados à 
sua gestão e à formalização, à execução e ao 
registro de seus atos e contratos de qualquer 
natureza, o Banco Central do Brasil poderá 
optar pela utilização de sistemas informatiza-
dos próprios, compatíveis com sua natureza 
especial, sem prejuízo da integração com os 
sistemas estruturantes da Administração Pú-
blica Federal.

§ 3º Os balanços do Banco Central do Brasil 
serão apurados anualmente e abrangerão o 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, 
inclusive para fins de destinação ou cobertura 
de seus resultados e 

constituição de reservas.

§ 4º Os resultados do Banco Central do Brasil, 
consideradas todas as suas receitas e despe-
sas, de qualquer natureza, serão apurados 
pelo regime de competência, devendo sua 
destinação ou cobertura observar o disposto 
na Lei nº 13.820, de 2 de maio de 2019.

§ 5º As demonstrações financeiras do Banco 
Central do Brasil serão elaboradas em confor-
midade com o padrão contábil aprovado na 
forma do inciso XXVII do caput do art. 4º da Lei 
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, aplican-
do-se, subsidiariamente, as normas previstas 
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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Como fica a situação dos atuais Diretores do Banco Central?

O art. 8º previu uma regra de transição:

Art. 8º Em até 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei Complementar, deverão ser nomea-
dos o Presidente e 8 (oito) Diretores do Banco Central do Brasil, cujos mandatos atenderão à seguinte 
escala, dispensando-se nova aprovação pelo Senado Federal para os indicados que, na ocasião, já 
estejam no exercício do cargo:

I - o Presidente e 2 (dois) Diretores terão mandatos até o dia 31 de dezembro de 2024;

II - 2 (dois) Diretores terão mandatos até o dia 31 de dezembro de 2023;

III - 2 (dois) Diretores terão mandatos até o dia 28 de fevereiro de 2023;

IV - 2 (dois) Diretores terão mandatos até o dia 31 de dezembro de 2021.

Parágrafo único. Será admitida 1 (uma) recondução para o Presidente e para os Diretores do Banco 
Central do Brasil que houverem sido nomeados na forma prevista neste artigo.

Art. 9º O cargo de Ministro de Estado Presidente do Banco Central do Brasil fica transformado no car-
go de Natureza Especial de Presidente do Banco Central do Brasil.

Vedações impostas ao Presidente e Diretores do Bacen

Art. 10.  É vedado ao Presidente e aos Diretores do Banco Central do Brasil:

I - (VETADO);

II - (VETADO);

III - participar do controle societário ou exercer qualquer atividade profissional direta ou indiretamen-
te, com ou sem vínculo empregatício, junto a instituições do Sistema Financeiro Nacional, após o exer-
cício do mandato, exoneração a pedido ou demissão justificada, por um período de 6 (seis) meses.

Parágrafo único. No período referido no inciso III do caput deste artigo, fica assegurado à ex-autorida-
de o recebimento da remuneração compensatória a ser paga pelo Banco Central do Brasil.

Vigência

A LC 179/2021 entrou em vigor na data de sua publicação (25/02/2021).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O que se entende por aviso prévio 
para os fins do direito de reunião do 
art. 5º, XVI, da CF/88?

O art. 5º, XVI, da CF/88 prevê o direito de reu-
nião nos seguintes termos:

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, in-
dependentemente de autorização, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente;

Qual é o sentido de “prévio aviso” menciona-
do pelo dispositivo constitucional?

O STF fixou a seguinte tese:

A exigência constitucional de aviso prévio rela-
tivamente ao direito de reunião é satisfeita 
com a veiculação de informação que permita 
ao poder público zelar para que seu exercício 
se dê de forma pacífica ou para que não frus-
tre outra reunião no mesmo local.

STF. Plenário. RE 806339/SE, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fa-
chin, julgado em 14/12/2020 (Repercussão 
Geral – Tema 855) (Info 1003).

 � É inconstitucional lei estadual que re-
duziu o valor das mensalidades esco-
lares durante a pandemia da Covid-19

É inconstitucional a legislação estadual que 
estabelece a redução obrigatória das mensa-
lidades da rede privada de ensino durante a 
vigência das medidas restritivas para o en-
frentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo Coronavírus.

Essa lei viola a competência privativa da União 
para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, da CF/88). 

Ao estabelecer uma redução geral dos preços 
fixados nos contratos para os serviços educa-
cionais, a leis alterou, de forma geral e abstra-
ta, o conteúdo dos negócios jurídicos, o que 
as caracteriza como norma de Direito Civil. 

Os efeitos da pandemia sobre os negócios 
jurídicos privados, inclusive decorrentes de 
relações de consumo, foram tratados pela 
Lei federal nº 14.010/2020. Ao estabelecer o 
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das 
relações jurídicas de Direito Privado (RJET) 
para o período, a norma reduziu o espaço de 
competência complementar dos estados para 
legislar e não contém previsão geral de modi-
ficação dos contratos de prestação de servi-
ços educacionais.

STF. ADI 6575, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 18/12/2020 (Info 1003).

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

 � Poder Público pode determinar a vacinação compulsória contra a Covid-19 (o 
que é diferente de vacinação forçada)

O STF julgou parcialmente procedente ADI, para conferir interpretação conforme à Constituição ao 
art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020. Ao fazer isso, o STF disse que o Poder Público pode determinar 
aos cidadãos que se submetam, compulsoriamente, à vacinação contra a Covid-19, prevista na Lei 
nº 13.979/2020. 

O Estado pode impor aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em 
lei (multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrícula em escola), mas não 
pode fazer a imunização à força. Também ficou definido que os Estados-membros, o Distrito Fede-
ral e os Municípios têm autonomia para realizar campanhas locais de vacinação.

A tese fixada foi a seguinte:

(A) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do 
usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreen-
dem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados 
lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e 

(i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, 

(ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos 
imunizantes, 

(iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas;

(iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e 

(v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e 

(B) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.

STF. Plenário. ADI 6586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/12/2020.

 � É inconstitucional lei estadual que estabelece critério diferente das regras fede-
rais para o ingresso de crianças no primeiro ano do ensino fundamental

É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino Fundamental dife-
rente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado pelo Ministério da Educação.

STF. Plenário. ADI 6312, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/12/2020 (Info 1003).

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

 � É ilegítima a recusa dos pais à vaci-
nação compulsória de filho menor 
por motivo de convicção filosófica

É constitucional a obrigatoriedade de imuniza-
ção por meio de vacina que, registrada em ór-
gão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluí-
da no Programa Nacional de Imunizações ou 
(ii) tenha sua aplicação obrigatória determina-
da em lei ou (iii) seja objeto de determinação 
da União, estado, Distrito Federal ou municí-
pio, com base em consenso médico-científico. 

Em tais casos, não se caracteriza violação à li-
berdade de consciência e de convicção filosó-
fica dos pais ou responsáveis, nem tampouco 
ao poder familiar.

STF. Plenário. ARE 1267879/SP, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 16 e 17/12/2020 
(Repercussão Geral – Tema 1103) (Info 1003).

 � É inconstitucional lei estadual que 
obriga a concessão de descontos a 
idosos na compra de medicamentos

É formalmente inconstitucional lei estadual 
que concede descontos aos idosos para aqui-
sição de medicamentos em farmácias localiza-
das no respectivo estado.

STF. Plenário. ADI 2435/RJ, Rel. Min. Cár-
men Lúcia, redator do acórdão Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 18/12/2020 (Info 1003).

 �O Presidente da República tem liber-
dade para escolher como Reitor qual-
quer um dos três nomes da lista a ele 
encaminhada, não sendo obrigado a 
nomear o mais votado

A Lei nº 5.540/68, com redação dada pela Lei 
nº 9.192/95, prevê que a Universidade, por 
meio do seu colegiado máximo, irá encami-
nhar ao Presidente da República uma lista 
com três nomes de professores da instituição. 
A partir dessa lista tríplice, o Presidente esco-
lhe um nome e o nomeia para um mandato 
de 4 anos.

Essa opção legal pela escolha dos dirigentes 
máximos das universidades em ato complexo 
não ofende a autonomia universitária, previs-
ta no art. 207 da Constituição.

O ato de nomeação dos Reitores de univer-
sidades públicas federais, regido pela Lei nº 
5.540/68, com a redação dada pela Lei nº 
9.192/95, não afronta o art. 207 da Consti-
tuição Federal, por não significar tal ato um 
instrumento de implantação de políticas 
específicas determinadas pelo chefe do Poder 
Executivo, nem indicar mecanismo de contro-
le externo à autonomia universitária. Trata-se 
de discricionariedade mitigada que, a partir 
de requisitos objetivamente previstos pela le-
gislação federal, exige que a escolha do chefe 
do Poder Executivo recaia sobre um dos três 
nomes eleitos pela universidade.

STF. Plenário. ADPF 759 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ed-
son Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 6/2/2021 (Info 1004).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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 �Não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mes-
mo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura, 
sendo permitido em caso de nova legislatura

Não é possível a recondução dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o 
mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura.

Por outro lado, é possível a reeleição dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral em caso de nova legislatura.

Ex: o mandato de Presidente da Câmara e de Presidente do Senado é de 2 anos. Cada legislatura 
tem a duração de 4 anos. Imagine que João foi eleito Deputado Federal para a legislatura de 2013 a 
2016. Suponhamos que ele foi escolhido para ser Presidente da Câmara no período de 2013-2014. 
Significa que João não poderá ser reeleito como Presidente da Câmara para o biênio de 2015-2016. 
Isso porque seria uma reeleição dentro da mesma legislatura.

Ex2: Pedro foi eleito Deputado Federal para a legislatura de 2013 a 2016. Suponhamos que ele foi 
escolhido para ser Presidente da Câmara no período de 2015-2016. Em 2016, ele foi reeleito Depu-
tado Federal para a legislatura de 2017 a 2020. Significa que Pedro poderá ser novamente Presiden-
te da Câmara para no biênio de 2017-2018. Isso porque seria uma reeleição para nova legislatura.

O fundamento para isso está no art. 57, § 4º da CF/88: 

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primei-
ro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato 
de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.

Havia uma tentativa de se dar interpretação conforme e dizer que o § 4º do art. 57 da CF/88 foi der-
rogado pela Emenda Constitucional nº 16/97, que permitiu uma reeleição para os cargos do Poder 
Executivo. O STF, contudo, não concordou com a alegação e manteve a literalidade do art. 57, § 4º.

STF. Plenário. ADI 6524, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/12/2020 (Info 1003).

 �Não é possível republicar uma lei já sancionada, promulgada e publicada para 
incluir novos vetos, ainda que sob o argumento de que se trata de mera retifica-
ção da versão original

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

Manifestada a aquiescência do Poder Executivo com projeto de lei, pela aposição de sanção, eviden-
cia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo incabível eventual 
retratação.

STF. Plenário. ADPF 714/DF, ADPF 715/DF e ADPF 718/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
13/2/2021 (Info 1005).

DIREITO CONSTITUCIONAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

11

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

 �Revisão dos Temas Repetitivos do STJ envolvendo juros na desapropriação em 
virtude da decisão do STF na ADI 2332

O STF, no dia 17/05/2018, ao julgar a ADI 2332, modificou vários entendimentos jurisprudenciais 
consolidados envolvendo desapropriação.

Como o STJ vinha seguindo esses entendimentos consolidados, teve que acompanhar as alterações 
promovidas pela ADI 2332 e modificar suas teses.

Taxa dos juros compensatórios

Tese revisada no Tema Repetitivo n. 126/STJ

• Tese original: Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida 
Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de 
então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.

• Tese revisada: O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% 
até 11/06/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97.

Foi cancelada a súmula 408 do STJ: 

A Súmula 408 do STJ tinha redação igual à tese 126/STJ original e, por isso, foi cancelada.

Súmula 408-STJ: Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida 
Provisória 1.577 de 11/06/1997 devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e a partir de então, 
em 12% ao ano, na forma da Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal.

Imóvel improdutivo e não cabimento de juros compensatórios

Tese revisada no Tema Repetitivo n. 280/STJ

• Tese original: A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensató-
rios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, 
mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a 
qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu 
valor à vista.

• Tese revisada: Até 26/9/1999, data anterior à edição da MP n. 1901-30/1999, são devidos juros 
compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.

Imóvel que não pode ser explorado economicamente e não cabimento de juros compensatórios

Tese revisada no Tema Repetitivo n. 281/STJ

DIREITO ADMINISTRATIVO
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• Tese original: São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível 
de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações 
legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.

• Tese revisada: Mesmo antes da MP n. 1901-30/1999, são indevidos juros compensatórios quando 
a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futu-
ra, em decorrência de limitações legais ou fáticas.

Imóvel com índice de produtivo zero e não cabimento de juros compensatórios

Tese revisada no Tema Repetitivo n. 282/STJ

• Tese original: 

Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o 
princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As 
restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP’s n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e 
reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão 
aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.

• Tese revisada:

i) A partir de 27/9/1999, data de edição da MP n. 1901-30/1999, exige-se a prova pelo expropriado 
da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei n. 
3365/1941); e 

ii) Desde 5/5/2000, data de edição da MP 2027-38/2000, veda-se a incidência dos juros compensató-
rios em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei n. 3365/1941).

Cancelada a tese fixada no Tema Repetitivo n. 283/STJ

Cancelamento do Tema Repetitivo n. 283/STJ

Tese cancelada: Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser 
observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses 
juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspen-
sa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento 
de mérito da demanda.

Nova tese repetitiva afirmada no Tema Repetitivo 1072

Tese fixada no Tema Repetitivo 1072: Os juros compensatórios observam o percentual vigente no 
momento de sua incidência.

Não cabe ao STJ definir os efeitos da liminar que vigorou na ADI 2332

A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 
não comporta revisão em recurso especial.

STJ. 1ª Seção. Pet 12.344-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/10/2020 (Recurso Repetitivo – 
Tema 1071) (Info 684).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

Limitação temporal das súmulas 12, 70 e 102 do STJ

Súmula 12-STJ: Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.

Súmula 70-STJ: Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trân-
sito em julgado da sentença.

Súmula 102-STJ: A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriató-
rias, não constitui anatocismo vedado em lei.

As Súmulas n. 12, 70 e 102 somente se aplicam às situações ocorridas até 12/01/2000, data anterior 
à vigência da MP 1.997-34.

STJ. 1ª Seção. Pet 12.344-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/10/2020 (Recurso Repetitivo) 
(Info 684).

 � É inconstitucional lei que, ao aumentar a exigência de escolaridade de determi-
nado cargo de nível médio para superior, assegura isonomia remuneratória aos 
ocupantes dos cargos em extinção que haviam feito concurso para o cargo de 
nível médio

É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação 
de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.

STF. Plenário. RE 740008/RR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/12/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 697) (Info 1003).

 �O cargo público de agente de trânsito é incompatível com o exercício da advocacia

O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenha-
das por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei nº 
8.906/94 (Estatuto da OAB).

STJ. 1ª Seção. REsp 1.815.461/AL, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/02/2021 (Recurso 
Repetitivo – Tema 1028) (Info 685).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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inseridos no Buscador no último mês

 � Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais 
relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institu-
cional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados 
em geral for evidente

Imagine que um particular profere palavras ofensivas contra a administração pública. A pessoa 
jurídica de direito público terá direito à indenização por danos morais sob a alegação de que sofreu 
violação da sua honra ou imagem?

NÃO. Em regra, pessoa jurídica de direito público não pode pleitear, contra particular, indenização 
por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem. Nesse sentido: REsp 1.258.389/PB, 
REsp 1.505.923/PR e AgInt no REsp 1.653.783/SP.

Suponha, contudo, que uma autarquia foi vítima de grande esquema criminoso que desviou vulto-
sa quantia e gerou grande repercussão na imprensa, acarretando descrédito em sua credibilidade 
institucional. Neste caso, os particulares envolvidos poderiam ser condenados a pagar indenização 
por danos morais à autarquia?

SIM. Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à 
violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o 
dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente.

Nos três julgados acima mencionados nos quais o STJ negou direito à indenização, o que estava em 
jogo era a livre manifestação do pensamento, a liberdade de crítica dos cidadãos ou o uso indevido 
de bem imaterial do ente público. No caso concreto é diferente. A indenização está sendo pleitea-
da em razão da violação à credibilidade institucional da autarquia que foi fortemente agredida em 
razão de crimes praticados contra ela.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.722.423-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2020 (Info 684).

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

 � É desnecessária, em regra, lei espe-
cífica para inclusão de sociedade de 
economia mista ou de empresa públi-
ca em programa de desestatização

O art. 37, XIX, da CF/88 afirma que é neces-
sária a edição de uma lei específica para se 
autorizar a instituição de uma sociedade de 
economia mista ou uma empresa pública.

Para que ocorra a desestatização da empresa 
estatal também necessária lei específica ou 
basta uma autorização genérica prevista em 
lei que veicule programa de desestatização?

A Lei nº 9.491/97 tratou sobre o Programa 
Nacional de Desestatização e autorizou a 
desestatização de empresas estatais. Essa lei 
genérica é suficiente?

Em regra, sim. É desnecessária, em regra, 
lei específica para inclusão de sociedade de 
economia mista ou de empresa pública em 
programa de desestatização. Não se aplica o 
princípio do paralelismo das formas.

Exceção: em alguns casos a lei que autorizou 
a criação da empresa estatal afirmou expres-
samente que seria necessária lei específica 
para sua extinção ou privatização. Nesses 
casos, obviamente, não é suficiente uma lei 
genérica (não basta a Lei nº 9.491/97), sendo 
necessária lei específica.

STF. Plenário. ADI 6241/DF, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 6/2/2021 (Info 1004).

 � É possível a expedição de CNH a mo-
torista que cometa tão somente in-
fração administrativa no período de 
1 ano em que ele está apenas com a 
permissão para dirigir

A pessoa que foi aprovada nos exames do 
DETRAN para condução de veículos recebe ini-
cialmente uma “permissão para dirigir”, com 
validade de 1 ano. Somente ao final deste 
período, ela irá receber a Carteira Nacional de 
Habilitação, desde que não tenha cometido 
nenhuma infração de natureza grave ou gra-
víssima ou seja reincidente em infração mé-
dia. É o que prevê o § 3º do art. 148 do CTB.

Ocorre que o STJ decidiu que o art. 148, § 3º, 
do Código de Trânsito Brasileiro é parcialmen-
te inconstitucional, excluindo de sua aplicação 
a hipótese de infração (grave ou gravíssima) 
meramente administrativa, ou seja, não co-
metida na condução de veículo automotor.

Para as infrações cometidas na condução de 
veículo automotor: deve-se aplicar literalmen-
te o § 3º do art. 148 do CTB e a CNH não será 
concedida. Isso porque se a infração é come-
tida na condução de veículo automotor, isso 
gera efetivo risco à segurança do trânsito. 

Por outro lado, se a infração cometida foi me-
ramente administrativa, não se deve aplicar 
o § 3º do art. 148 do CTB e a CNH pode ser 
concedida. Isso porque se a infração é mera-
mente administrativa ela não tem o condão 
de gerar risco à segurança do trânsito.

STJ. Corte Especial. AI no AREsp 641.185-
RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 
11/02/2021 (Info 685).
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 � Servidores públicos federais não possuem direito aos quintos no período de 
08/04/1998 a 04/09/2001; no entanto, fica resguardada a situação daqueles que 
recebiam as verbas por força de decisão judicial ou administrativa

Os servidores públicos federais, quando desempenhavam funções gratificadas tinham direito de 
incorporar, em sua remuneração, a vantagem decorrente do cargo em comissão ou da função de di-
reção, chefia e assessoramento. Isso estava previsto na redação original do art. 62 da Lei nº 8.112/90. 
Isso ficou conhecido como incorporação de quintos em razão do exercício de funções gratificadas.

Houve uma discussão se os servidores públicos federais tiveram direito à incorporação dos quintos 
no período que vai de 08/04/1998 a 04/09/2001.

Após várias decisões favoráveis aos servidores, o STF decidiu em sentido contrário. Em 2015, o STF 
decidiu que não era permitida a incorporação dos quintos nesse período e que essa possibilidade 
acabou com a edição da MP 1.595-14 (convertida na Lei nº 9.527/97).

Ocorre que muitos servidores estavam recebendo os quintos referentes ao período de 08/04/1998 a 
04/09/2001 por força de decisões judiciais ou administrativas. Como ficou a situação dessas pessoas?

O STF, em embargos de declaração, decidiu modular os efeitos da decisão e afirmou o seguinte:

• é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando houve uma decisão judicial 
transitada em julgado em favor do servidor. Neste caso, o servidor já incorporou definitivamente 
os quintos ao seu patrimônio jurídico;

• se o servidor estava recebendo os quintos em razão de decisão administrativa ou de decisão judi-
cial não definitiva, o pagamento dos quintos é indevido. No entanto, os efeitos da decisão foram 
modulados, de modo que aqueles que recebem a parcela até a data de hoje terão o pagamento 
mantido até a sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Em 
outras palavras, a remuneração ou os proventos não diminuirão de valor imediatamente. No en-
tanto, quando houver um aumento, esse valor dos quintos sumirá, sendo absorvido pelo aumento.

STF. Plenário. RE 638115 ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/12/2019 (Info 964).

O STJ acompanhou o STF e fixou as seguintes teses:

a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo 
exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a MP nº 2.225-48/2001;

b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos 
comissionados entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a MP nº 2.225-48/2001, seja por decisão adminis-
trativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar rece-
bendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros 
concedidos aos servidores;

c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada 
material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.261.020-CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021 (Recur-
so Repetitivo – Tema 503) (Info 685).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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 � Para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental 
não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma específica, 
exclusiva ou habitual na prática de ilícitos ambientais

A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada no § 4º do art. 25 da Lei nº 
9.605/98, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/98 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão 
dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. 

A exigência de que o bem/instrumento fosse utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual 
para a prática de infrações não é um requisito que esteja expressamente previsto na legislação. Tal 
exigência compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a 
perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.814.944-RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021 (Re-
curso Repetitivo – Tema 1036) (Info 685).
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DIREITO CIVIL

 �Analfabeto pode celebrar emprésti-
mo consignado, no entanto, alguém 
tem que assinar por ele a seu rogo; 
não é válido o empréstimo consigna-
do firmado por analfabeto e no qual 
constou apenas a sua digital (sem a 
assinatura a rogo)

É válida a contratação de empréstimo consig-
nado por analfabeto mediante a assinatura 
a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, 
tampouco poderá ser substituída pela mera 
aposição de digital ao contrato escrito.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.868.099-CE, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/12/2020 
(Info 684).

 � Em regra, não é possível o reconhe-
cimento de união estável envolvendo 
pessoa casada nem a existência de 
uniões estáveis simultâneas 

A preexistência de casamento ou de união 
estável de um dos conviventes, ressalvada a 
exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, 
impede o reconhecimento de novo vínculo re-
ferente ao mesmo período, inclusive para fins 
previdenciários, em virtude da consagração do 
dever de fidelidade e da monogamia pelo or-
denamento jurídico-constitucional brasileiro.

STF. Plenário. RE 1045273, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 18/12/2020 (Repercus-
são Geral – Tema 529) (Info 1003).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É possível a cobrança, por parte de 
associação, de taxas de manutenção 
e conservação de loteamento fechado 
de proprietário não-associado

É inconstitucional a cobrança por parte de 
associação de taxa de manutenção e conser-
vação de loteamento imobiliário urbano de 
proprietário não associado até o advento da 
Lei nº 13.465/2017, ou de anterior lei municipal 
que discipline a questão, a partir da qual se 
torna possível a cotização dos proprietários de 
imóveis, titulares de direitos ou moradores em 
loteamentos de acesso controlado, que: 

i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo 
das entidades equiparadas a administradoras 
de imóveis; ou 

ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato 
constitutivo da obrigação esteja registrado no 
competente Registro de Imóveis.

STF. Plenário. RE 695911, Rel. Min. Dias Toffoli, 
julgado em 14/12/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 492) (Info 1003).

 �O ordenamento jurídico brasileiro 
não consagra o denominado direito 
ao esquecimento

É incompatível com a Constituição a ideia de 
um direito ao esquecimento, assim enten-
dido como o poder de obstar, em razão da 
passagem do tempo, a divulgação de fatos ou 
dados verídicos e licitamente obtidos e publi-
cados em meios de comunicação social analó-
gicos ou digitais. Eventuais excessos ou abu-
sos no exercício da liberdade de expressão e 
de informação devem ser analisados caso a 
caso, a partir dos parâmetros constitucionais 
– especialmente os relativos à proteção da 
honra, da imagem, da privacidade e da perso-
nalidade em geral – e as expressas e específi-
cas previsões legais nos âmbitos penal e cível.

STF. Plenário. RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 786) (Info 1005).

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

 �A ausência do registro do contrato de compra e venda de imóvel impede a consti-
tuição da garantia fiduciária

No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a 
propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem.

Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente 
Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei nº 9.514/97, não é exigível do adquirente que 
se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais dife-
renças do vendedor.

Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Re-
gistro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.835.598-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/02/2021 (Info 685).

 �Os herdeiros não podem exigir remuneração da companheira sobrevivente, nem 
da filha que com ela reside no imóvel

O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir re-
muneração do(a) companheiro(a) ou cônjuge sobrevivente pelo fato de estar usando o imóvel.

Seria um contrassenso dizer que a pessoa tem direito de permanecer no imóvel em que residia 
antes do falecimento do seu companheiro ou cônjuge, e, ao mesmo tempo, exigir dela o pagamento 
de uma contrapartida (uma espécie de “aluguel”) pelo uso exclusivo do bem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.846.167-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/02/2021 (Info 685).

DIREITO CIVIL

DIREITO DO CONSUMIDOR

 �Apenas em situações excepcionais é que o plano de saúde será obrigado a reem-
bolsar o usuário por despesas realizadas fora da rede credenciada 

O plano de saúde somente é obrigado a reembolsar as despesas que o usuário teve com tratamen-
to ou atendimento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como por exemplo, em 
casos de:

• inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local; e

• urgência ou emergência do procedimento.

STJ. 2ª Seção. EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020 (Info 684).



JULGADOS 
EM DESTAQUE

20

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

 �Não é abusiva a cláusula de coparti-
cipação para internação superior a 
30 dias decorrentes de transtornos 
psiquiátricos

Nos contratos de plano de saúde não é abu-
siva a cláusula de coparticipação expressa-
mente ajustada e informada ao consumidor, 
à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) 
do valor das despesas, nos casos de interna-
ção superior a 30 (trinta) dias por ano, decor-
rente de transtornos psiquiátricos, preservada 
a manutenção do equilíbrio financeiro.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.809.486-SP, Rel. Min. 
Marco Buzzi, julgado em 09/12/2020 (Recurso 
Repetitivo – Tema 1032) (Info 684).

No mesmo sentido: STJ. 2ª Seção. EAREsp 
793.323-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 
em 10/10/2018 (Info 635).

 �Analfabeto pode celebrar emprésti-
mo consignado, no entanto, alguém 
tem que assinar por ele a seu rogo; 
não é válido o empréstimo consigna-
do firmado por analfabeto e no qual 
constou apenas a sua digital (sem a 
assinatura a rogo)

É válida a contratação de empréstimo consig-
nado por analfabeto mediante a assinatura 
a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, 
tampouco poderá ser substituída pela mera 
aposição de digital ao contrato escrito.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.868.099-CE, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/12/2020 
(Info 684).

 �Há litisconsórcio passivo necessário 
da União e da Agência Nacional de 
Saúde em ação coletiva que afete a 
esfera do poder regulador da entida-
de da Administração Pública

ACP proposta pelo MP contra plano de saúde 
pedindo para que os usuários que estejam no 
período de carência sejam atendidos, sem limite 
de tempo, em casos de emergência e urgência.

Ocorre que essa prática do plano de saúde 
está autorizada por Resolução do Conselho de 
Saúde Suplementar (órgão da União).

O MP alega que essa Resolução viola a Lei nº 
9.656/98.

Nessa ação é indispensável a participação da 
União e da Agência Nacional de Saúde (ANS) 
em litisconsórcio passivo necessário, deven-
do, portanto, tramitar na Justiça Federal (art. 
109, I, da CF/88).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.188.443-RJ, Rel. Min. An-
tonio Carlos Ferreira, Rel. Acd. Min. Luis Felipe 
Salomão, julgado em 27/10/2020 (Info 684).

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

 � É possível a limitação dos descontos em conta bancária de recebimento do BPC, 
de modo a não privar o idoso de grande parcela do benefício destinado à satisfa-
ção do mínimo existencial

Exemplo: João é correntista do Banco “X”. Ele fez dois contratos de mútuo com o banco. Ficou com-
binado que as prestações seriam descontadas diretamente de sua conta bancária. Ocorre que 
todos os meses João recebe uma única renda nessa conta bancária: o benefício de amparo assisten-
cial (BPC), previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/93. Em virtude dos descontos efetuados, João só está 
recebendo metade (50%) do valor do benefício assistencial. Diante disso, ele ajuizou ação pedindo 
para que esses descontos sejam reduzidos para 30%. O pedido deve ser deferido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.834.231-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020 (Info 684).

DIREITO EMPRESARIAL

 � Para fins de submissão à recuperação judicial, considera-se existente o crédito 
na data de seu fato gerador ou no dia do trânsito em julgado da sentença que o 
reconhece?

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédi-
to é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Ex: em janeiro/2017, Lucas consumiu leite estragado comprado no Supermercado BR. Em feverei-
ro/2017, ajuizou ação de indenização contra o Supermercado. Em setembro/2017, o supermercado 
ingressou com pedido de recuperação judicial. Em outubro/2017, o juiz julgou o pedido de Lucas 
procedente e condenou a empresa a pagar R$ 50 mil. Houve o trânsito em julgado. Diante disso, 
Lucas ingressou com pedido de habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Esse crédito 
poderá ser habilitado na recuperação (art. 49 da Lei nº 11.101/2005) porque foi constituído na data 
do acidente de consumo (janeiro/2017) e não na data da sentença, que apenas declarou uma obri-
gação já existente.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.842.911-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2020 (Recur-
so Repetitivo – Tema 1051) (Info 684).

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

 � É cabível a interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões 
interlocutórias em processo falimentar e recuperacional

Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recupe-
ração judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.717.213-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/12/2020 (Recurso Repeti-
tivo – Tema 1022) (Info 684).

A Lei nº 14.112/2020 incluiu o § 1º ao art. 189 da Lei nº 11.101/2005 acolhendo o entendimento juris-
prudencial e prevendo expressamente o cabimento do agravo de instrumento:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os 
princípios desta Lei. § 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (...) II - as decisões proferidas nos proces-
sos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que 
esta Lei previr de forma diversa.

ECA

 �A competência para julgar ações envolvendo matrícula de crianças e adolescen-
tes em creches ou escolas é da Vara da Infância e da Juventude

A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas en-
volvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei nº 
8.069/90.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.846.781/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/02/2021 (Recurso 
Repetitivo – Tema 1058) (Info 685).

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

 �Não cabe mandado de segurança 
contra decisão interlocutória profe-
rida após a publicação do acórdão do 
STJ que fixou a tese da taxatividade 
mitigada (Tema 988 – Dje 19/12/2018)

Não é admissível, nem excepcionalmente, a 
impetração de mandado de segurança para 
impugnar decisões interlocutórias após a 
publicação do acórdão em que se fixou a tese 
referente ao tema repetitivo 988, segundo a 
qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxativi-
dade mitigada, por isso admite a interposição 
de agravo de instrumento quando verificada a 
urgência decorrente da inutilidade do julga-
mento da questão no recurso de apelação”.

Caso concreto: juiz indeferiu pedido de de-
signação da audiência de conciliação prevista 
no art. 334 do CPC, ao fundamento de “difi-
culdade de pauta”. Essa decisão foi proferida 
em 07/02/2019, ou seja, após a publicação do 
acórdão do STJ que definiu a tese da taxativi-
dade mitigada (Tema 998 - REsp 1.704.520-MT 
- DJe 19/12/2018). Logo, neste caso, essa deci-
são interlocutória somente seria impugnável 
por agravo de instrumento, não cabendo, 
portanto, mandado de segurança.

STJ. 3ª Turma. RMS 63.202-MG, Rel. Min. Mar-
co Aurélio Bellizze, Rel. Acd. Min. Nancy An-
drighi, julgado em 01/12/2020 (Info 684).

 � É cabível a interposição de agravo 
de instrumento contra todas as 
decisões interlocutórias em processo 
falimentar e recuperacional

Cabe agravo de instrumento de todas as deci-
sões interlocutórias proferidas no processo de 
recuperação judicial e no processo de falên-
cia, por força do art. 1.015, parágrafo único, 
do CPC/2015.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.717.213-MT, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 03/12/2020 (Re-
curso Repetitivo – Tema 1022) (Info 684).

A Lei nº 14.112/2020 incluiu o § 1º ao art. 189 
da Lei nº 11.101/2005 acolhendo o entendi-
mento jurisprudencial e prevendo expressa-
mente o cabimento do agravo de instrumento:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos proce-
dimentos previstos nesta Lei, o disposto na 
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código 
de Processo Civil), desde que não seja incom-
patível com os princípios desta Lei. § 1º Para 
os fins do disposto nesta Lei: (...) II - as deci-
sões proferidas nos processos a que se refere 
esta Lei serão passíveis de agravo de instru-
mento, exceto nas hipóteses em que esta Lei 
previr de forma diversa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

24

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

 �A menção a convenções abstratas 
que não possuem validade e eficácia 
no Direito Interno não é suficiente à 
configuração do prequestionamento, 
mesmo que em sua forma implícita

Não é possível o reconhecimento do pre-
questionamento implícito baseado em mera 
recomendação internacional, que nem sequer 
se enquadra no conceito de “lei federal” para 
fins de interposição de recurso especial.

Caso concreto: a argumentação deduzida no 
recurso especial foi unicamente baseada em 
dispositivos da Convenção Modelo da Orga-
nização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que não tem força nor-
mativa em nosso país, sendo uma espécie de 
recomendação, um instrumento de soft law.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.821.336-SP, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 04/02/2020 
(Info 684).

 �Antes da Emenda Regimental 
26/2016, as teses dos recursos repeti-
tivos eram elaboradas pela unidade 
administrativa do STJ e configura-
vam providência de teor estritamen-
te indexante

As teses repetitivas do STJ do período anterior à 
Emenda Regimental nº 26/2016 do RISTJ pos-
suem natureza administrativa de caráter mera-
mente indexador, encontrando-se o preceden-
te vinculante no conteúdo efetivo dos julgados.

STJ. 1ª Seção. Pet 12.344-DF, Rel. Min. Og Fer-
nandes, julgado em 28/10/2020 (Info 684).

 �O prazo para impugnação se inicia 
após 15 dias da intimação para pagar 
o débito, ainda que o executado realize 
o depósito para garantia do juízo no 
prazo para pagamento voluntário, in-
dependentemente de nova intimação

Exemplo: o credor iniciou o cumprimento da 
sentença. Em 19/4/2016, o devedor foi intima-
do para que, em 15 dias, efetuasse o pagamen-
to. Em 09/05/2016, o devedor depositou em 
juízo o valor da condenação apenas para fins 
de garantia do juízo e para obter efeito suspen-
sivo na impugnação que ainda iria apresentar. 
Em 03/06/2016, o devedor apresentou a im-
pugnação. O exequente alegou que a impugna-
ção foi apresentada fora do prazo. Isso porque 
o prazo de 15 dias para a impugnação deveria 
ser contado da data em que foi feito o depósi-
to judicial (09/05/2016). O STJ não concordou e 
disse que o prazo de 15 dias para a impugna-
ção começa a contar após terminar o prazo de 
15 dias para o pagamento.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.761.068-RS, Rel. Min. Ri-
cardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 15/12/2020 (Info 684).

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

 �Não há repercussão geral na discussão sobre a validade de ato editado pelo TJ 
que previa a conversão da ação individual em incidente de liquidação no bojo da 
execução de sentença coletiva

Não há repercussão geral na controvérsia em que se questiona a validade de regulamento editado 
por órgão do Judiciário estadual que, com base na lei de organização judiciária local, preceitua a 
convolação de ação individual em incidente de liquidação no bojo da execução de sentença coletiva 
proferida em Juízo diverso do inicial.

STF. Plenário. RE 1040229/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/12/2020 (Info 1003).

 � Impenhorabilidade de pequena propriedade rural constituída de mais de um 
terreno, desde que a área total seja inferior a 4 módulos fiscais

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde 
que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

STF. Plenário. ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/12/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 961) (Info 1003).

 �Os §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC/2015 são constitucionais

Os Estados e o Distrito Federal devem observar o prazo de dois meses, previsto no art. 535, § 3º, II, 
do CPC, para pagamento de obrigações de pequeno valor.

Não é razoável impedir a satisfação imediata da parte incontroversa de título judicial, devendo-se 
observar, para efeito de determinação do regime de pagamento — se por precatório ou requisição 
de pequeno valor —, o valor total da condenação.

STF. Plenário. ADI 5534/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 18/12/2020 (Info 1003).

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

 � São absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos do Programa 
de Capitalização por Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro)

O Procab-Agro é uma linha de crédito, com recursos do BNDES, que tem por objetivo conceder 
financiamento para a recuperação das cooperativas agropecuárias.

Os recursos públicos recebidos do Procap-Agro podem ser enquadrados no inciso IX do art. 833 do 
CPC, que prevê o seguinte:

Art. 833.  São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para 
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

Os recursos do Procab-Agro recebidos pela Cooperativa agropecuária representam financiamento 
público com evidente caráter assistencial, tendo por objetivo fomentar uma atividade de interesse 
coletivo. Logo, devem ser considerados absolutamente impenhoráveis.

STJ. 4ª Turma. Resp 1.691.882-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/02/2021 (Info 685).

DIREITO PENAL

 �Havendo pluralidade de causas de aumento de pena e sendo apenas uma delas 
empregada na terceira fase, as demais podem ser utilizadas nas demais etapas 
da dosimetria da pena

O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o 
sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena.

Exemplo: Camila foi condenada pela prática do crime de roubo circunstanciado com o reconheci-
mento de três causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, II, V e VII).

O juiz pode empregar a majorante do inciso II (concurso de agentes) na terceira fase da dosimetria e 
utilizar as outras na primeira fase como circunstâncias judiciais negativas.

STJ. 3ª Seção. HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020 (Info 684).

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

 �Depois da Lei nº 13.497/2017, é possível afirmar que o parágrafo único do art. 16 do 
Estatuto do Desarmamento também passou a ser equiparado a crime hediondo?

Depois da Lei nº 13.497/2017, é possível afirmar que o parágrafo único do art. 16 do Estatuto do 
Desarmamento também passou a ser equiparado a crime hediondo?

5ª Turma do STJ: SIM. Tanto o caput como o parágrafo único do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 são 
crimes equiparados a hediondo.

O art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90 (com a redação dada pela Lei nº 13.497/2017) não res-
tringe a sua aplicação apenas ao caput do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Portanto, é possível concluir 
que a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.497/2017 alcança todas as condutas descritas no 
art. 16 do Estatuto do Desarmamento, inclusive as figuras equiparadas, previstas no parágrafo úni-
co do mesmo dispositivo legal. 

STJ. 5ª Turma. HC 624.903/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 09/12/2020.

6ª Turma do STJ: NÃO

A 6ª Turma alterou seu entendimento anterior e instaurou divergência, passando a decidir que ape-
nas o caput do art. 16 seria equiparado a hediondo.

A Lei nº 13.497/2017 equiparou a hediondo apenas o crime do caput do art. 16 da Lei nº 
10.826/2003, não abrangendo as condutas equiparadas previstas no seu parágrafo único.

Assim, o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer 
outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado não integra o rol dos crimes hediondos.

STJ. 6ª Turma. HC 525.249-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 15/12/2020 (Info 684).

• Antes da Lei 13.497/2017: o art. 16 do Estatuto do Desarmamento não era equiparado a hediondo.

• Depois da Lei 13.497/2017: divergência. 5ª Turma do STJ: tanto o caput como o parágrafo único do art. 
16 são equiparados a hediondo. 6ª Turma do STJ: somente o caput do art. 16 é equiparado a hediondo.

• Depois da Lei 13.964/2019: somente é equiparado a hediondo o crime de posse ou porte ilegal de 
arma de fogo de uso PROIBIDO, previsto no § 2º do art. 16. Não abrange mais os crimes posse ou 
porte de arma de fogo de uso restrito.

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

 �O crime de exercício arbitrário das próprias razões é formal e consuma-se com o em-
prego do meio arbitrário, ainda que o agente não consiga satisfazer a sua pretensão

O crime do art. 345 do CP pune a conduta de “fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão”.

O tipo penal afirma que o sujeito age “para satisfazer”. Logo, conclui-se ser suficiente, para a consu-
mação do delito, que os atos que buscaram fazer justiça com as próprias mãos tenham visado obter 
a pretensão, mas não é necessário que o agente tenha conseguido efetivamente satisfazê-la, por 
meio da conduta arbitrária. A satisfação, se ocorrer, constitui mero exaurimento da conduta.

Ex: o credor encontrou a devedora na rua e tentou tomar o seu aparelho de celular como forma de 
satisfazer o débito. Chegou a puxar seu braço e seu cabelo, mas a devedora conseguiu fugir levando 
o celular. O crime está consumado mesmo ele não tendo conseguido o resultado pretendido.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.860.791, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 09/02/2021 (Info 685).

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 � Caso a proposta de acordo aconteça entre a sentença e o julgamento pelo Tribu-
nal, a homologação ocorrerá no julgamento pelo Tribunal e constará do acórdão

A homologação de acordo de colaboração, em regra, terá que se dar perante o juízo competente 
para autorizar as medidas de produção de prova e para processar e julgar os fatos delituosos come-
tidos pelo colaborador. 

Caso a proposta de acordo aconteça entre a sentença e o julgamento pelo órgão recursal, a homo-
logação ocorrerá no julgamento pelo Tribunal e constará do acórdão.

STF. 2ª Turma. HC 192063/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/2/2021 (Info 1004).

 � Pedido de reconsideração não suspende prazo nem impede a preclusão

Os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. 
Eles não constituem recursos, em sentido estrito, nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por 
isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão.

STF. 2ª Turma. Rcl 43007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9/2/2021 (Info 1005).
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 �Não é possível aplicar multa contra o WhatsApp pelo fato de a empresa não con-
seguir interceptar as mensagens trocadas pelo aplicativo e que são protegidas 
por criptografia de ponta a ponta

Caso concreto: o juiz expediu ordem para que o WhatsApp interceptasse as mensagens trocadas por 
determinados investigados, suspeitos de integrarem uma organização criminosa que estariam ainda 
praticando crimes. O WhatsApp respondeu que não consegue cumprir a determinação judicial por 
impedimentos de ordem técnica. Isso porque as mensagens trocadas via aplicativo são criptografadas 
de ponta a ponta. O magistrado não concordou com o argumento e aplicou multa contra a empresa.

Segundo a opinião dos especialistas, realmente não é possível a interceptação de mensagens cripto-
grafadas do WhatsApp devido à adoção de criptografia forte pelo aplicativo. 

Ao utilizar a criptografia de ponta a ponta, a empresa está criando um mecanismo de proteção à 
liberdade de expressão e de comunicação privada, garantia reconhecida expressamente na Consti-
tuição Federal (art. 5º, IX).

A criptografia é, portanto, um meio de se assegurar a proteção de direitos que, em uma sociedade 
democrática, são essenciais para a vida pública.

A criptografia protege os direitos dos usuários da internet, garantindo a privacidade de suas comu-
nicações. Logo, é do interesse do Estado brasileiro encorajar as empresas e as pessoas a utilizarem 
a criptografia e manter o ambiente digital com a maior segurança possível para os usuários.

Existe, contudo, uma ponderação a ser feita: em alguns casos a criptografia é utilizada para acober-
tar a prática de crimes, como, por exemplo, os casos de pornografia infantil e de condutas antide-
mocráticas, como manifestações xenófobas, racistas e intolerantes, que ameaçam o Estado de Direi-
to. A partir daí, indaga-se: o risco à segurança pública representado pelo uso da criptografia justifica 
restringir ou proibir a sua adoção pelas empresas? 

O tema está sendo apreciado pelo STF na ADPF 403 e na ADI 5527, que foi iniciado com os votos dos 
Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista.

Apesar de o julgamento dessas ações constitucionais ainda não ter sido concluído, a 3ª Seção do STJ, 
em harmonia com os votos já proferidos pelos Ministros do STF, chegou à conclusão de que: 

O ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, em detrimento da proteção gerada pela criptografia 
de ponta a ponta, em benefício da liberdade de expressão e do direito à intimidade, sejam os desen-
volvedores da tecnologia multados por descumprirem ordem judicial incompatível com encriptação.

Os benefícios advindos da criptografia de ponta a ponta se sobrepõem às eventuais perdas pela 
impossibilidade de se coletar os dados das conversas dos usuários da tecnologia.

Diante disso, o recurso foi provido para afastar a multa aplicada pelo magistrado ante a impossibili-
dade fática, no caso concreto, de cumprimento da ordem judicial, haja vista o emprego da criptogra-
fia de ponta-a-ponta.

STJ. 3ª Seção. RMS 60.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. Acd. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 
09/12/2020 (Info 684).
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 � Cabe habeas corpus contra a decisão que não homologa ou que homologa ape-
nas parcialmente o acordo de colaboração premiada

Atualmente, não existe previsão legal de recurso cabível em face de não homologação ou de homo-
logação parcial de acordo. Logo, deve ser possível a impetração de habeas corpus.

A homologação do acordo de colaboração premiada é etapa fundamental da sistemática negocial 
regulada pela Lei nº 12.850/2013, estando diretamente relacionada com o exercício do poder puniti-
vo estatal, considerando que nesse acordo estão regulados os benefícios concedidos ao imputado e 
os limites à persecução penal. 

STF. 2ª Turma. HC 192063/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/2/2021 (Info 1004).

Obs: a 6ª Turma do STJ possui julgado afirmando que: a apelação criminal é o recurso adequado 
para impugnar a decisão que recusa a homologação do acordo de colaboração premiada, mas ante 
a existência de dúvida objetiva é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade (REsp 1834215-RS, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020. Info 683).

 �O art. 46 da LC 75/93 atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da Re-
pública para oficiar nos processos em curso perante o STF

O Min. Ricardo Lewandowski proferiu decisão monocrática determinando ao Juízo da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba/PR que liberasse à defesa do ex-Presidente Lula acesso às provas colhidas na “Opera-
ção Spoofing”. O Ministro autorizou que a defesa tivesse acesso, inclusive, às mensagens que foram 
supostamente trocadas entre o então Juiz Sergio Moro com integrantes da força-tarefa da Lava Jato 
e que estavam com hackers suspeitos de invadir celulares.

Os Procuradores da República que integram a força-tarefa da “Operação Lava Jato” ingressaram 
com petição, em nome próprio e de terceiros, pedindo a reconsideração da decisão do Ministro.

O pedido não foi conhecido. O colegiado entendeu que os membros do Ministério Público de pri-
meiro grau não possuem legitimidade para postular na causa.

O art. 46 da LC 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) atribui competência exclusiva à 
Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante o STF.

Os trechos das mensagens trocadas e que vieram a público não veicularam quaisquer comunica-
ções de natureza pessoal ou familiar nem expuseram a vida privada ou a intimidade de nenhum 
dos interlocutores, mas apenas supostos diálogos travados por membros do Ministério Público en-
tre si e com Sérgio Moro acerca de investigações e ações penais em pleno exercício das respectivas 
atribuições e em razão delas. Para o STF, essas conversas não estão cobertas pelo sigilo.

A questão relativa à autenticidade ou ao valor probatório de elementos colhidos pela defesa é tema 
a ser resolvido no bojo dos processos nos quais venham a ser juntados, mas não na reclamação, 
sabidamente de estreitos limites.

STF. 2ª Turma. Rcl 43007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9/2/2021 (Info 1005).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O art. 226 do CPP estabelece formalidades para o reconhecimento de pessoas (re-
conhecimento pessoal). O descumprimento dessas formalidades enseja a nulida-
de do reconhecimento?

O art. 226 do CPP estabelece formalidades para o reconhecimento de pessoas (reconhecimento 
pessoal). O descumprimento dessas formalidades enseja a nulidade do reconhecimento?

• NÃO. Posição pacífica da 5ª Turma. 

As disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigên-
cia absoluta. Assim, é válido o ato mesmo que realizado de forma diversa da prevista em lei.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/06/2020. 

• SIM. Há recente julgado da 6ª Turma do STJ, que fixou as seguintes conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de 
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição 
de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento 
descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não 
poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o de-
vido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame 
de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de 
dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa an-
tecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação 
penal, ainda que confirmado em juízo.

STJ. 6ª Turma. HC 598.886-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 (Info 684).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O direito ao crédito presumido de IPI só surge na data de exportação e não na 
data de aquisição dos insumos

A Lei nº 9.363/96 pretendeu desonerar as exportações e elegeu como critério material para a frui-
ção de referido benefício fiscal exportar mercadorias nacionais. 

Assim, o critério temporal para a incidência da norma só pode ser a data da exportação, que se veri-
fica no momento do registro junto ao SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) e embar-
que da mercadoria.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.168.001-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/11/2020 (Info 684).

 �O mecanismo da DRU não pode ser equiparado à criação de imposto residual 
pela União e, portanto, não se aplica a ele o art. 157, II, da CF/88, que obriga o re-
passe de 20% dos recursos aos Estados e DF

A repartição de receitas prevista no art. 157, II, da Constituição Federal não se estende aos recursos 
provenientes de receitas de contribuições sociais desafetadas por meio do instituto da Desvincula-
ção de Receitas da União (DRU) na forma do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias (ADCT).

STF. Plenário. ADPF 523/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 6/2/2021 (Info 1004).

 � Incide ISS sobre a atividade de armazenamento de cargas em terminal portuário 
alfandegado

A atividade de armazenamento de cargas em terminal portuário alfandegado está sujeita à incidên-
cia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.805.317/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 09/02/2021 (Info 685).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Aplica-se o fator previdenciário no cálculo da aposentadoria de professor

Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de con-
tribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da data de 
sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der 
após o início de vigência da Lei nº 9.876/99, ou seja, a partir de 29/11/1999.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.808.156-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021 (Recur-
so Repetitivo – Tema 1011) (Info 685).

 �Não é possível incluir, nos cálculos dos proventos de complementação de aposenta-
doria pagos por entidade fechada de previdência privada, quaisquer verbas remu-
neratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho após a concessão do benefício

I) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação 
de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, 
quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de 
previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhe-
cidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementa-
ção de aposentadoria.

II) Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao 
fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de 
ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.

III) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Jus-
tiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) 
- se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a 
inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos 
da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à pre-
visão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo 
das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial 
do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser verti-
do pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

IV) Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reser-
va matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, 
os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a 
título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de 
previdência complementar.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.740.397-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 28/10/2020 (Recurso 
Repetitivo – Tema 1021) (Info 684).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional a previsão da TR como índice de correção monetária dos débi-
tos trabalhistas e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho

É inadequada a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas 
e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho.

Devem ser utilizados na Justiça Trabalhista os mesmos índices de correção monetária vigentes para 
as condenações cíveis em geral: o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (SELIC).

STF. Plenário. ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5867/DF e ADI 6021/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 18/12/2020 (Info 1003).
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