Março 2022

Julgados em destaque
DIREITO CONSTITUCIONAL
 Lei estadual não pode proibir que os prestadores de serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário inscrevam os usuários inadimplentes
no SPC/Serasa
É inconstitucional lei estadual que vede a inscrição em cadastro de proteção ao crédito de usuário
inadimplente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
STF. Plenário. ADI 6668/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/2/2022 (Info 1043).

 É inconstitucional norma de Constituição estadual que preveja quórum diverso de
3/5 dos membros do Poder Legislativo para aprovação de emendas constitucionais
A Constituição do Estado de Rondônia estabeleceu que, para a aprovação de emendas à Constituição estadual seria necessário o voto de 2/3 dos Deputados Estaduais.
Ocorre que a Constituição Federal diz que, para uma emenda alterar seu texto, é necessário o voto
de 3/5 dos Deputados Federais e Senadores (art. 60, § 2º).
Logo, a CE/RO não seguiu o modelo previsto na Constituição Federal.
As regras básicas do processo legislativo previstas na Constituição Federal são de observância obrigatória pelos Estados-membros por força do princípio da simetria (art. 25 da CF/88 c/c o art. 11 do ADCT).
STF. Plenário. ADI 6453/RO, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/2/2022 (Info 1043).
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Destaque para alguns dos julgados que f oram
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CONSTITUCIONAL
 De quem é a legitimidade para a execução de crédito decorrente de multa
aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal?
Os Estados não têm legitimidade ativa para a
execução de multas aplicadas, por Tribunais
de Contas estaduais, em face de agentes públicos municipais, que, por seus atos, tenham
causado prejuízos a municípios.
O Município prejudicado é o legitimado para
a execução de crédito decorrente de multa
aplicada por Tribunal de Contas estadual a
agente público municipal, em razão de danos
causados ao erário municipal.
STF. Plenário. RE 1003433/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 14/9/2021 (Repercussão
Geral – Tema 642) (Info 1029).
STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 926.189-MG,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
15/02/2022 (Info 725).

 Não se pode utilizar verbas do Fundeb para combater à pandemia da
Covid-19
É vedada a utilização, ainda que em caráter
excepcional, de recursos vinculados ao Fundeb para ações de combate à pandemia do
novo coronavírus (Covid-19).

 Não há vedação para a fixação de
piso salarial em múltiplos do salário
mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos
A fixação do piso salarial em múltiplos do
salário mínimo mostra-se compatível com o
texto constitucional, desde que não ocorra
vinculação a reajustes futuros.
STF. Plenário. ADPF 53 Ref-MC/PI, ADPF 149
Ref-MC/DF e ADPF 171 Ref-MC/MA, Rel. Min.
Rosa Weber, julgados em 18/2/2022 (Info 1044).
No mesmo sentido é a OJ 71, da SBDI-2 do TST:
“A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º,
inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só
incorrendo em vulneração do referido preceito
constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.”

 Lei estadual não pode conceder porte
de arma para Procuradores do Estado
A concessão de porte de arma a procuradores estaduais, por lei estadual, é incompatível
com a Constituição Federal.
STF. Plenário. ADI 6985/AL, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, julgado em 25/2/2022 (Info 1045).

Ainda que se reconheça a gravidade da pandemia da Covid-19 e os seus impactos na
economia e nas finanças públicas, nada justifica o emprego de verba constitucionalmente
vinculada à manutenção e desenvolvimento
do ensino básico para fins diversos da que ela
se destina.
STF. Plenário. ADI 6490/PI, Rel. Min. Cármen
Lúcia, julgado em 18/2/2022 (Info 1044).
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DIREITO CONSTITUCIONAL
 É inconstitucional norma estadual
que assegure a independência funcional a delegados de polícia, bem
como que atribua à polícia civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem
jurídica
A Constituição Federal, ao tratar dos órgãos
de Administração Pública, escolheu aqueles
que deveria ter assegurada autonomia.
Além de não assegurar autonomia à Polícia
Civil, a Constituição Federal afirmou expressamente, no seu art. 144, § 6º, que ela deveria
estar subordinada ao Governador do Estado.
A norma do poder constituinte decorrente que
venha a atribuir autonomia funcional, administrativa ou financeira a outros órgãos ou
instituições que não aquelas especificamente
constantes da Constituição Federal, padece de
vicio de inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos poderes.
STF. Plenário. ADI 5522/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgado em 18/2/2022 (Info 1044).

 Lei estadual pode obrigar empresas
de TV por assinatura e estabelecimentos comerciais de venda a fornecerem atendimento telefônico gratuito aos clientes
É válida lei estadual que obrigue empresas
prestadoras de serviços de televisão por
assinatura e estabelecimentos comerciais de
vendas no varejo e no atacado — que já possuam Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC) — a fornecerem atendimento telefônico
gratuito a seus clientes.
STF. Plenário. ADI 4118/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 25/2/2022 (Info 1045).

 A prerrogativa de requisição conferida aos membros da Defensoria Pública é constitucional
A Defensoria Pública detém a prerrogativa de
requisitar, de quaisquer autoridades públicas
e de seus agentes, certidões, exames, perícias,
vistorias, diligências, processos, documentos,
informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à sua atuação.
STF. Plenário. ADI 6852/DF e ADI 6862/PR, Rel.
Min. Edson Fachin, julgados em 18/2/2022
(Info 1045).
STF. Plenário. ADI 6865/PB, ADI 6867/ES, ADI
6870/DF, ADI 6871/CE, ADI 6872/AP, ADI 6873/
AM e ADI 6875/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 18/2/2022 (Info 1045).
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DIREITO CONSTITUCIONAL
 É necessário que a União e a FUNAI executem e implementem atividade de proteção
territorial nas terras indígenas, independentemente de sua homologação
Nos termos do art. 231 da Constituição Federal, a União tem o dever (e não a escolha) de demarcar
as terras indígenas. Tais demarcações deveriam estar concluídas no prazo de 5 anos, contados da
promulgação da Constituição, conforme art. 67 do ADCT.
A não homologação das demarcações dessas terras deriva de inércia deliberada do Poder Público,
em afronta ao direito originário dos índios.
Ao afastar a proteção territorial em terras não homologadas, a FUNAI sinaliza a invasores que a
União se absterá de combater atuações irregulares em tais áreas, o que pode constituir um convite
à invasão de terras que são sabidamente cobiçadas por grileiros e madeireiros, bem como à prática
de ilícitos de toda ordem. Além disso, a suspensão da proteção territorial abre caminho para que
terceiros passem a ali transitar, o que põe em risco a saúde dessas comunidades, expondo-as a
eventual contágio por COVID-19 e outras enfermidades.
STF. Plenário. ADPF 709-MC-segunda-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/2/2022 (Info 1045).

DIREITO ADMINISTRATIVO
 Não se admite a concessão do Adicional de Compensação por Disponibilidade
Militar no percentual máximo estabelecido pela Lei 13.954/2019 a todos os integrantes das Forças Armadas, com fundamento no princípio da isonomia
Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário e com fundamento
no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional de Compensação por
Disponibilidade Militar, previsto na Lei 13.954/2019, a todos os integrantes das Forças Armadas.
STF. Plenário. ARE 1341061/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/10/2021 (Repercussão Geral - Tema
1175) (Info 1043).
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DIREITO ADMINISTRATIVO
 Em regra, não cabe ao Poder Judiciário anular cláusula de contrato de concessão
de serviço público que autoriza o reajuste de tarifa telefônica em percentual superior ao índice inflacionário
Afronta o princípio da separação dos Poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos
marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens
tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela
média ponderada de todos os itens.
STF. Plenário. RE 1059819/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/2/2022 (Repercussão Geral – Tema 991) (Info 1044).

 A progressão funcional não está elencada no rol de proibições do art. 22, parágrafo único, da LRF (limite prudencial)
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos
todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a
progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando
compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n.
101/2000.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.878.849-TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª
região), julgado em 24/02/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1075) (Info 726).

 Não se exige contraditório prévio à decretação de intervenção em contrato de
concessão com concessionária de serviço público
O art. 33 da Lei nº 8.987/95 afirma que, depois de ter sido declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.
Desse modo, verifica-se claramente que, em se tratando de intervenção, o direito de defesa do
concessionário só é propiciado após a decretação da intervenção, a partir do momento em que for
instaurado o procedimento administrativo para apuração das irregularidades. Isso porque a intervenção possui finalidades investigatória e fiscalizatória, e não punitiva.
STJ. 2ª Turma. RMS 66.794-AM, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22/02/2022 (Info 727).
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DIREITO CONSTITUCIONAL
 Em regra, a imposição de sigilo a processos administrativos sancionadores, instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público, é
incompatível com a Constituição
Os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na
Constituição.
STF. Plenário. ADI 5371/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/2/2022 (Info 1045).

DIREITO ELEITORAL
 São constitucionais as restrições,
previstas na Lei 9.504/97, quanto à
veiculação de propaganda eleitoral
em meios de comunicação impressos
e na internet
São constitucionais as restrições, previstas na
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997, arts. 43,
caput, e 57-C, caput e § 1º), à veiculação de
propaganda eleitoral em meios de comunicação impressos e na internet.
STF. Plenário. ADI 6281/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
redator do acórdão Min. Nunes Marques, julgado em 10, 16 e 17/2/2022 (Info 1044).

 STF mantém nova fórmula de cálculo
do valor do FEFC imposta pela Lei
14.192/2021
Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar o mérito da opção legislativa para redesenhar a forma de cálculo do valor do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) (Lei 14.194/2021, art. 12, XXVII).
STF. Plenário. ADI 7058 MC/DF, Rel. Min. André
Mendonça, redator do acórdão Min. Nunes
Marques, julgado em 3/3/2022 (Info 1045).
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DIREITO ELEITORAL
 As federações partidárias, introduzidas no ordenamento pela Lei 14.208/2021,
são constitucionais, no entanto, o prazo para a sua constituição deve ser o mesmo
aplicável para a criação dos partidos políticos
A federação partidária, instituto trazido pela Lei nº 14.208/2021, não é uma tentativa de se recriar
as coligações partidárias nas eleições proporcionais, que foram proibidas pela EC 97/2017, que deu
nova redação ao art. 17, § 1º, da CF/88.
A Lei nº 14.208/2021 criou mecanismos para se impedir que as federações partidárias provocassem
um desvirtuamento do sistema representativo.
Logo, a figura da federação partidária é compatível com a Constituição Federal.
Vale ressaltar, contudo, que a previsão legal que permite que as federações partidárias possuam
prazo superior ao dos partidos políticos para se constituírem viola o princípio da isonomia.
A fim de participarem das eleições, as federações partidárias devem estar constituídas como pessoa jurídica e obter o registro de seu estatuto perante o TSE no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos.
Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para constituição de federações partidárias fica
estendido até 31 de maio do mesmo ano.
STF. Plenário. ADI 7021/DF MC-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 9/2/2022 (Info 1043).

DIREITO CIVIL
 Prazo prescricional para pedir a restituição da caução prestada em contrato de
locação: 3 anos
É trienal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da caução prestada em contrato
de locação, com fundamento no art. 206, § 3º, I, do Código Civil: “Art. 206. Prescreve:
§ 3º Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;”
A caução é um pacto acessório do contrato de locação. Logo, o acessório deve seguir o mesmo
prazo prescricional do contrato principal. Não há dúvidas que a caução é uma garantia prestada ao
contrato de locação, constituindo-se, portanto, um acessório ao contrato principal, impondo-se a
aplicação do mesmo prazo prescricional a ambos, e, em observância ao princípio da gravitação jurídica, o acessório deve seguir a sorte do principal, isto é, a aplicação do prazo trienal à pretensão de
restituição da caução decorre da incidência do 206, § 3º, I, do CC ao contrato de locação.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.967.725-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/02/2022 (Info 725).
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DIREITO CIVIL
 É lícita a divulgação de paródia sem a
indicação do autor da obra originária
Caso concreto: programa de TV Pânico na
Band fez uma paródia de determinada música. O compositor da canção ajuizou ação de
indenização por danos morais. O pedido foi
julgado improcedente.
A paródia é forma de expressão do pensamento, é imitação cômica de composição literária,
filme, música, obra qualquer, dotada de comicidade, que se utiliza do deboche e da ironia
para entreter. É interpretação nova, adaptação
de obra já existente a um novo contexto, com
versão diferente, debochada, satírica.
As paródias são permitidas e o autor da obra
musical, em regra, não pode impedir a sua
veiculação. Tanto que a paródia é considerada como uma limitação do direito de autor,
conforme prevê o art. 47 da Lei nº 9.610/98.
Assim, se respeitados os limites da paródia,
não é necessária prévia autorização do autor
nem enseja pagamento de indenização, não
se aplicando o art. 29 da Lei nº 9.610/98.
Vale ressaltar, por fim, que não há, na Lei de
Direitos Autorais, qualquer dispositivo que
imponha, quando do uso da paródia, o anúncio ou a indicação do nome do autor da obra
originária.

 O credor fiduciário de bem imóvel
que tem um título executivo em seu
favor pode optar por propor a execução extrajudicial da Lei 9.514/97 ou
ajuizar ação de execução
Ao credor fiduciário é dada a faculdade de
executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à
execução esteja dotado de todos os atributos
necessários (liquidez, certeza e exigibilidade).
O credor de dívida garantida por alienação
fiduciária de imóvel não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito
na forma determinada pela Lei nº 9.514/97.
A constituição de garantia fiduciária como
pacto adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário
em nada modifica o direito do credor de optar
por executar o seu crédito de maneira diversa
daquela estatuída na Lei nº 9.514/97 (execução extrajudicial).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.965.973-SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
15/02/2022 (Info 725).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.967.264-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022 (Info 725).
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DIREITO CIVIL
 O herdeiro que seja autor, coautor ou partícipe de ato infracional análogo ao
homicídio doloso praticado contra os ascendentes fica excluído da sucessão
É juridicamente possível o pedido de exclusão do herdeiro em virtude da prática de ato infracional análogo ao homicídio, doloso e consumado, contra os pais, à luz da regra do art. 1.814, I, do
CC/2002.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.938.984-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022 (Info 725).
Indignidade são situações previstas no Código Civil nas quais o indivíduo que normalmente iria ter direito à herança, ficará impedido de recebê-la em virtude de ter praticado uma conduta nociva em relação ao autor da herança ou seus familiares. Trata-se, portanto, de uma causa de exclusão da sucessão.
A indignidade é considerada uma sanção civil aplicada ao herdeiro ou legatário acusado de atos
reprováveis contra o falecido.
As hipóteses de indignidade estão previstas no art. 1.814 do Código Civil, que traz um rol taxativo,
que não admite analogia nem interpretação extensiva.
Veja o que diz o inciso I:
O Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários:
I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste,
contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente;
Imagine que o filho, adolescente de 17 anos, ceifa dolosamente a vida dos pais. Neste caso, o filho,
tecnicamente, não praticou homicídio, mas sim ato infracional análogo a homicídio. Mesmo assim, a
presente situação poderá ser enquadrada no inciso I do art. 1.814 do CC?
Sim. A regra do art. 1.814, I, do CC/2002, se interpretada literalmente, induziria ao resultado de que
o uso da palavra “homicídio” possuiria um sentido único, importado diretamente da legislação penal
para a civil, razão pela qual o ato infracional análogo ao homicídio praticado pelo filho contra os pais
não poderia acarretar a exclusão da sucessão, pois, tecnicamente, homicídio não houve.
Ocorre que não se pode fazer uma mera interpretação literal.
A partir de uma perspectiva teleológica-finalística conclui-se que o objetivo do enunciado normativo
do art. 1.814, I, do CC é o de proibir que tenha direito à herança quem atentar, propositalmente,
contra a vida de seus pais. Logo, apesar de existir uma diferença técnico-jurídica entre homicídio e
ato análogo a homicídio, essa distinção tem importância apenas no âmbito penal, mas não possui
a mesma relevância na esfera cível, não devendo ser levada em consideração para fins de exclusão
da herança, sob pena de ofensa aos valores e às finalidades que nortearam a criação da norma e de
completo esvaziamento de seu conteúdo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.943.848-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022 (Info 725).
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DIREITO CIVIL
 A prescrição somente obsta a compensação se for anterior ao momento
da coexistência das dívidas
Caso hipotético: João deve R$ 100 mil a Pedro.
Essa dívida surgiu em 2018. Como não houve
o pagamento, em 2022, Pedro ajuizou ação de
cobrança contra ele. Ao ser citado, João apresentou contestação admitindo que existe a dívida. Alegou, contudo, que Pedro também lhe
deve R$ 80 mil. Essa dívida surgiu em 2014.
Diante disso, João pediu a compensação das
obrigações e que, ao final, só tenha que pagar
R$ 20 mil. Pedro se insurgiu contra isso argumentando que esses R$ 80 mil que João está
cobrando estão prescritos desde 2019. Logo,
não é mais possível exigir a quantia ainda que
para fins de compensação. O argumento de
Pedro deve ser acolhido?
Não. A prescrição somente obstará (impedirá)
a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas. Se o prazo
prescricional se completou posteriormente
a esse fato, tal circunstância não constitui
empecilho à compensação dos débitos. Foi
justamente o exemplo dado acima. No momento em que surgiu a dívida de João para
com Pedro (2018), a dívida de Pedro para com
João ainda existia. Logo, houve um período de
coexistência de dívidas exigíveis.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.969.468-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022 (Info 726).

 A interrupção da prescrição ocorre
somente uma única vez para a mesma
relação jurídica, isto é, independentemente de seu fundamento
Exemplo hipotético: Montago Ltda deveria
pagar, em setembro de 2012, R$ 300 mil à
Galícia Comércio Ltda. Essa quantia estava
materializada em três duplicatas mercantis
de R$ 100 mil cada. Não houve pagamento na
data do vencimento. Logo, iniciou-se a contagem do prazo prescricional para a credora
exigir o pagamento da quantia.
Em outubro de 2012, a credora (Galícia) levou
as duplicatas a protesto. Isso interrompeu a
prescrição (art. 202, III, do CC).
Em dezembro de 2014, a devedora (Montago)
ajuizou, contra a credora, ação declaratória de
inexigibilidade dos débitos. O pedido foi julgado improcedente. Isso, em tese, tem o condão
de interromper a prescrição. No entanto, no
caso concreto, essa ação não teve o condão
de interromper porque a prescrição já havia
sido interrompido uma vez antes e o art. 202
do CC somente admite uma única interrupção
da prescrição.
Em suma: não é possível a interrupção do
prazo prescricional em razão do ajuizamento
de ação declaratória de inexigibilidade dos
débitos pelo devedor quando já tiver havido
anterior interrupção do prazo prescricional
pelo protesto das duplicatas.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.963.067-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022 (Info 727).
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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 prevê um prazo de 90 dias para ajuizar a ação de declaração 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 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.
A escolha entre a ação de nulidade e a impugnação ao cumprimento de sentença em nada interfere
na cristalização ou não da decadência, de modo que, escoado o prazo de 90 dias para o ajuizamento
da ação de nulidade, não poderá a parte suscitar as hipóteses de nulidade previstas no art. 32 da
Lei de Arbitragem pela via da impugnação.
• 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.
Não é cabível a impugnação ao cumprimento da sentença arbitral, com base nas nulidades previstas no art. 32 da Lei nº 9.307/96, após o prazo decadencial nonagesimal.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.900.136/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2021 (Info 691).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.862.147-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/09/2021 (Info 709).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.928.951-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022 (Info 727).
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Destaque para alguns dos julgados que f oram
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CIVIL
 É descabido imputar ao banco responsabilidade por reparar danos morais suportados por clientes que tiveram seus nomes citados em reportagem feita por
jornal que relatava supostas fraudes na concessão de empréstimos
Caso adaptado: João, agricultor, obteve um financiamento agrícola com o Banco do Brasil em um
programa de crédito chamado de PROAGRO. Passado algum tempo, o Jornal Diário da Serra publicou reportagem narrando que estariam ocorrendo fraudes no PROAGRO e que João seria uma das
pessoas envolvidas porque beneficiada com um empréstimo neste programa. João ajuizou ação de
indenização contra o Banco do Brasil afirmando que a instituição seria a responsável pelos danos
morais a si causados.
O STJ afirmou inexistir responsabilidade do banco nesse caso.
É descabido reputar à instituição financeira, que foi mencionada em matéria jornalística retratando
fatos que lhe eram desabonadores, responsabilidade por reparar danos morais suportados por
clientes que tiveram seus nomes citados nessa mesma reportagem.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.761.078-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/02/2022 (Info 727).

DIREITO DO CONSUMIDOR
 Banco que tem muitos caixas eletrônicos inoperantes, com falta de numerário nos caixas e muito tempo de espera
nas filas é condenado a pagar indenização por danos morais coletivos
A inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada pela reiterada existência de
caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por
falta de numerário, e pelo consequente excesso de espera em filas por tempo superior ao
estabelecido em legislação municipal, é apta a
caracterizar danos morais coletivos.

 Se ocorreu um acidente em um espetáculo artístico, a patrocinadora desse
evento pode ser responsabilizada?
A empresa patrocinadora de evento, que não
participou da sua organização, não pode ser
enquadrada no conceito de fornecedor para
fins de responsabilização por acidente de consumo ocorrido no local.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.955.083-BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022 (Info 727).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.929.288-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022 (Info 726).
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Destaque para alguns dos julgados que f oram
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO DO CONSUMIDOR
 A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel,
de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na
prestação do serviço de corretagem
Caso concreto: promitente vendedor alegou que a incorporadora/promitente vendedora do apartamento descumpriu suas obrigações contratuais. Diante disso, o consumidor ajuizou ação pedindo a
restituição de todas as quantias pagas e indenização por danos morais. Ocorre que a ação foi proposta não apenas contra a incorporadora, mas também contra a corretora. Indaga-se: a corretora
possui responsabilidade neste caso?
Não. A responsabilidade da corretora de imóveis está associada ao serviço por ela ofertado, qual
seja, o de aproximar as partes interessadas no contrato de compra e venda, prestando ao cliente as
informações necessárias sobre o negócio jurídico a ser celebrado.
Eventual inadimplemento ou falha na prestação do serviço relacionada ao imóvel em si, ao menos
em regra, não pode ser imputada a corretora, pois, do contrário, ela seria responsável pelo cumprimento de todos os negócios por ela intermediados. Isso desvirtuaria a natureza jurídica do contrato
de corretagem e a própria legislação de regência.
Exceção: a corretora pode responder solidariamente com a incorporadora se ficarem constatadas
eventuais distorções na relação jurídica de corretagem. Ex: se a corretora se envolver na construção
e incorporação do imóvel, o que originalmente não seria sua função. Neste caso, poderia ser reconhecida a sua responsabilidade solidária.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.811.153-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/02/2022 (Info 725).

 É ilegal a cobrança, pelo plano de saúde, de coparticipação em forma de percentual no caso de internação domiciliar não alusiva a tratamento psiquiátrico
A contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal (válida).
Todavia, em regra, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos
de internação. A exceção são os eventos relacionados à saúde mental.
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.
No caso concreto, foi estabelecida, contratualmente, a coparticipação da consumidora sobre o total
das despesas arcadas pelo plano de saúde no caso de internação domiciliar em forma de percentual, razão pela qual se conclui pela sua ilegalidade, até mesmo porque substituta da internação
hospitalar não relacionada à saúde mental.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.947.036-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022 (Info 727).
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DIREITO DO CONSUMIDOR
 Após o prazo de 30 dias do nascimento, o neonato submetido a tratamento terapêutico e não inscrito no plano de saúde deve ser considerado usuário por
equiparação, o que acarreta para ele o direito manter a cobertura recolhendo as
mensalidades
Caso hipotético: Regina é cliente de um plano de saúde. Vale ressaltar que seu contrato oferece
cobertura inclusive para tratamento obstétrico. Regina ficou grávida e deu à luz a Lucas. Ocorre
que o bebê apresentou problema cardíaco ao nascer e necessitou de cirurgia. Assim, logo após o
parto, o neonato foi submetido à cirurgia cardíaca. O plano custeou o procedimento. Ocorre que
Lucas necessitou de internação hospitalar por período superior a 30 dias. Diante daquele cenário
de desespero por conta da internação, os pais de Lucas nem o inscreveram como dependente no
plano de saúde da genitora. Logo, após o 30º dia, o plano não mais aceitou custear as despesas de
internação de Lucas.
Então, se, de um lado, a lei exime a operadora da obrigação de custear o tratamento médico prescrito para o neonato, após o 30º dia do parto, se ele não foi inscrito como beneficiário do plano de
saúde, impede, de outro lado, que se interrompa o tratamento ainda em curso, assegurando, pois, a
cobertura assistencial até a sua alta hospitalar.
Nesse contexto, após o prazo de 30 (trinta) dias do nascimento, o neonato submetido a tratamento
terapêutico e não inscrito no plano de saúde deve ser considerado usuário por equiparação. Em
outras palavras, deve ser considerado como se inscrito fosse, ainda que provisoriamente, o que lhe
acarreta não o ressarcimento de despesas conforme os valores de tabela da operadora, mas o recolhimento de quantias correspondentes a mensalidades de sua categoria, a exemplo também do que
acontece aos beneficiários sob tratamento assistencial em planos extintos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.953.191-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022 (Info 727).
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Destaque para alguns dos julgados que f oram
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO EMPRESARIAL
 Na aposição de datas de vencimentos
distintas em nota promissória, sendo
uma coincidente com a emissão do título, deve prevalecer, por presunção de
que se trata da efetiva manifestação de
vontade do devedor, a data posterior
Caso concreto: João emitiu nota promissória
em favor de uma empresa. comprometendo-se a pagar R$ 100 mil. O emitente não
pagou o débito e a empresa ajuizou execução
de título extrajudicial contra ele. O devedor
apresentou exceção de pré-executividade suscitando vício formal do título. Isso porque, na
nota promissória, constaram duas informações diferentes sobre a data de vencimento
do título:
• no cabeçalho constou o dia 01/07/2012
como sendo a data de vencimento da nota
promissória;
• ocorre que, mais abaixo, foi anotado, por extenso, como o dia 1º de julho de 2009 como
sendo a data de vencimento do título.
Vale ressaltar que a referida nota promissória
foi assinada em 01/07/2009, ou seja, essa foi a
data de emissão do título.
Esse título é válido. Deve-se considerar que a
data correta é a posterior (vencimento para
uma data posterior ao da emissão). Isso porque a nota promissória consiste em título de
crédito próprio, de modo que, como tal, se destina à concessão de um prazo para pagamento
do valor nela estampado. A vontade presumida
do emitente de um título dessa espécie, então,
é que seu pagamento ocorra em data futura,
não fazendo sentido lógico que a data de sua
emissão coincida com a data do vencimento.

 Na hipótese de autofalência, inexistindo protestos contra a devedora, o
termo legal deve ser fixado em até 90
(noventa) dias antes da distribuição
do pedido
Quando o juiz decreta a falência, ele deverá
tratar sobre diversos assuntos nesse pronunciamento. Um dos temas que é definido pelo
juiz é o termo legal da falência.
O termo legal de falência é o dia que se considera – por presunção – que se tenha iniciado o
estado de insolvência do empresário devedor.
O objetivo de fixar o termo legal de falência
está no fato de que investigar se, neste período, o devedor praticou atos ilegítimos que prejudicaram seus credores. Assim, a finalidade é
definir o período que será “investigado”. Caso
o devedor tenha praticado determinadas condutas ilegítimas, isso será considerado ineficaz
porque a lei presume que tenham sido feitas
para se furtar ao pagamento dos credores.
Segundo o art. 99, II, da Lei nº 11.101/2005, no
caso de autofalência, inexistindo protestos contra a devedora, o termo legal deve ser fixado
em até 90 dias antes da distribuição do pedido
O juiz não pode ampliar esse prazo, utilizando
como marco o ajuizamento de ação de despejo e cobrança contra o devedor.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.890.290-RS, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
22/02/2022 (Info 726).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.964.321-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022 (Info 725).
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inseridos no Buscador no último mês

DIREITO EMPRESARIAL
 A interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exclusão de sócio, homologa transação quanto à saída da sociedade e fixa critérios
para apuração dos haveres constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação
da fungibilidade recursal
Caso adaptado: João era sócio de uma sociedade de advogados. Essa sociedade de advogados
ajuizou ação pedindo para que João fosse excluído e que fossem fixados os critérios de liquidação
parcial da sociedade (apuração dos haveres). As partes fizeram um acordo em audiência, o que foi
homologado pelo juiz. As partes concordaram com a retirada do sócio e se determinou a aplicação
do contrato social para a apuração dos haveres, que seria realizado em liquidação de sentença. João
interpôs agravo de instrumento contra a decisão do juiz que homologou a transação alegando que
não se deveria aplicar o contrato social para apuração dos haveres.
Não cabe agravo de instrumento. Isso porque o pronunciamento judicial que homologa transação
(art. 487, III, “b” do CPC/2015), pondo fim à fase cognitiva do processo com resolução de mérito, possui natureza jurídica de sentença, conforme disposto expressamente no art. 203, § 1º, do CPC.
Não existia dúvida razoável quanto ao recurso cabível. Houve, na visão do STJ, erro grosseiro do
agravante. Logo, afigura-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja incidência
não admite a ocorrência de erro grosseiro quando da interposição do recurso.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.954.643-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022 (Info 725).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
 Não cabe mandado de segurança contra ato de dirigente de federação esportiva
É inviável a subsunção de dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do desporto ao conceito de autoridade pública ou exercício de função pública, sobressaindo o caráter privado
dessas atividades, declarando-se a ilegitimidade passiva a obstar o exame de mérito do mandado
de segurança.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.348.503-SE, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 22/02/2022 (Info 726).

16

JULGADOS
EM DESTAQUE

Destaque para alguns dos julgados que f oram
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
 Para comprovação de prequestionamento, não se admite que a certidão
de julgamento, de caráter administrativo, subscrita por servidor desprovido de poder jurisdicional, sirva
como integrante do acórdão para
aferição dos fundamentos do julgado
No caso concreto, o acórdão recorrido apenas fez referência a um julgamento de outra
Turma do Tribunal, em processo diverso,
que deveria ser “acostado” a estes autos. Tal
assertiva, porém, constou apenas da certidão
de julgamento.
Logo, neste caso, não se pode dizer que o
Tribunal tenha enfrentado a questão. Não
houve, portanto, prequestionamento.
Não se pode dizer sequer que o Tribunal
tenha enfrentado a questão mediante motivação per relationem.
A técnica de fundamentação por referência é
legítima quando o julgador se reportar a documento anteriormente lançado nos autos tecendo considerações próprias minimamente justificadoras da conexão entre os provimentos.
No caso em tela, a referência é afirmada em
ato administrativo, reporta-se a decisão externa
aos autos e não tece nenhuma consideração
própria justificadora da suposta incorporação.
Não se preenche, assim, nenhum dos requerimentos aptos a tornar legítima a técnica.
STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1.809.807-RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, julgado em 15/02/2022
(Info 725).

 Apenas a prescrição superveniente à
formação do título pode ser alegada
em cumprimento de sentença
Caso hipotético: uma empresa de comércio
de petróleo ajuizou ação contra a Petrobrás
pedindo a reparação por diversos aspectos do
contrato que teriam sido descumpridos pela
companhia. O juiz julgou os pedidos procedentes. No que tange a determinado pleito da
autora, o magistrado consignou: “Julgo procedente o pedido para condenar a Petrobrás
ao pagamento dos fretes realizados, cujos
valores deverão ser calculados na fase de
liquidação.” Houve o trânsito em julgado. Na
liquidação de sentença, foi realizada perícia
que apontou que a Petrobrás deveria pagar
R$ 2 milhões à empresa, considerando fretes
realizados desde 1987 e que não teriam sido
adimplidos. No cumprimento de sentença, a
Petrobrás apresentou impugnação suscitando
a prescrição da pretensão de se exigir os fretes ocorridos antes de 11 de janeiro de 1993.
Afirmou que a prescrição é matéria de ordem
pública, que pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição.
O pedido da Petrobrás não foi acolhido pelo STJ.
A prescrição não pode ser alegada depois do
trânsito em julgado do título exequendo, com
exceção daquela superveniente à sentença.
Na hipótese, o período da cobrança foi definido na sentença transitada em julgado e não
no laudo pericial, que apenas determinou os
valores devidos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.931.969-SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
08/02/2022 (Info 726).
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DIREITO EMPRESARIAL
 Se a parte pede a expedição de ofício para que sejam requisitados documentos e
o juiz nega o requerimento, cabe agravo de instrumento com base no art. 1.105,
VI, do CPC
É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre o mero requerimento de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documentos ou coisas, independentemente da menção expressa ao termo “exibição” ou aos arts. 396 a 404 do CPC/2015.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.853.458-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 22/02/2022 (Info 726).

DIREITO PENAL
 Caso Miguel Otávio
Não há falar em trancamento da ação penal quando a complexidade dos fatos e da adequação típica das condutas a eles, na conformidade da plausível articulação de juízos normativos preliminares
da denúncia, implicam a conveniência da instrução probatória.
STJ. 5ª Turma. RHC 150.707-PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. Acd. Min. Joel Ilan Paciornik,
julgado em 15/02/2022 (Info 725).

 Na autolavagem não ocorre a consunção entre a corrupção passiva e a lavagem
de dinheiro
Embora a tipificação da lavagem de capitais dependa da existência de uma infração penal antecedente, é possível a autolavagem, isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do delito antecedente e
do crime de lavagem, desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do primeiro crime, circunstância em que não ocorrerá o fenômeno da consunção.
A autolavagem (self laundering/autolavado) merece reprimenda estatal, na medida em que o autor
da infração penal antecedente, já com a posse do proveito do crime, poderia simplesmente utilizar-se dos bens e valores à sua disposição, mas reinicia a prática de uma série de condutas típicas, a
imprimir a aparência de licitude do recurso obtido com a prática da infração penal anterior.
Dessa forma, se for confirmado, a partir do devido processo legal, que o indivíduo deu ares de legalidade ao dinheiro indevidamente recebido, estará configurado o crime de lavagem de capitais.
STJ. Corte Especial. APn 989-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/02/2022 (Info 726).
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DIREITO PENAL
 O roubo em transporte coletivo vazio é circunstância concreta que não justifica
a elevação da pena-base
Imagine que o sujeito pratica roubo dentro de um ônibus repleto de passageiros. O juiz poderá
aumentar a pena-base sob o argumento de que o crime foi praticado no interior de um meio de
transporte coletivo?
Sim. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base
por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas.
E se o ônibus estiver vazio, neste caso, também será possível aumentar a pena-base?
Não. A prática de roubo dentro de um transporte coletivo autoriza a elevação da pena-base em razão do fato de que neste local há grande circulação de pessoas. Logo, existe uma elevada periculosidade da ação. Esse é o argumento que justifica o aumento da pena-base. Contudo, se o ônibus está
vazio, o argumento utilizado para justificar o aumento da pena não existe.
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 693.887-ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/02/2022 (Info 727).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
 Requisitos estipulados pelo STF para a validade da decretação da prisão temporária
A decretação de prisão temporária somente é cabível quando:
(i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial;
(ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado;
(iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos;
(iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais
do indiciado; e
(v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas.
STF. Plenário. ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson
Fachin, julgados em 11/2/2022 (Info 1043).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 A determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do
requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não
pode ser considerada como atuação ex officio
Caso adaptado: João praticou lesão corporal e proferiu ameaças de morte contra a sua esposa Regina. Ele foi preso em flagrante. No dia seguinte, foi realizada audiência de custódia. Na audiência, o
Promotor de Justiça pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
O juiz decretou a prisão preventiva (cautelar máxima).
Essa situação envolve três interessantes temas:
1) É possível atualmente que o juiz decrete, de ofício, a prisão preventiva?
Não. Após o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais possível a conversão da
prisão em flagrante em preventiva sem provocação por parte ou da autoridade policial, do querelante, do assistente, ou do Ministério Público.
2) É possível que o juiz decrete, de ofício, a prisão preventiva do indivíduo nos casos de violência
doméstica com base art. 20 da Lei Maria da Penha?
Não. O art. 20 da Lei Maria da Penha não é uma exceção à regra acima exposta. A proibição de
decretação da prisão preventiva de ofício também se estende para o art. 20 da Lei Maria da Penha.
Se você reparar o art. 20 da Lei nº 11.340/2006 ele continua dizendo, textualmente, que o juiz pode
decretar a prisão preventiva de ofício nos casos envolvendo violência doméstica. Ocorre que esse
art. 20 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz
de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de
natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar.
3) Se o MP pediu a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, o juiz está autorizado a decretar
a prisão?
Sim. A decisão que decreta a prisão preventiva, desde que precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário, mesmo que o magistrado
decida pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública, não deve ser considerada como de ofício. Isso porque uma
vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em alguma medida, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso. Impor ou não cautelas pessoais, de
fato, depende de prévia e indispensável provocação. Entretanto, a escolha de qual delas melhor se
ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a
decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o
julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma
decisão judicial.
STJ. 6ª Turma. RHC 145.225-RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/02/2022 (Info 725).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 A indução do morador a erro na autorização do ingresso em domicílio macula
a validade da manifestação de vontade e, por consequência, contamina toda a
busca e apreensão
Caso adaptado: os policiais se deslocaram para o bairro Bom Jesus para verificar “denúncias anônimas”, recebidas pelo “disque denúncia”, de que estaria sendo praticado tráfico de drogas em
determinada casa. Ao chegarem no local, encontraram João na frente da casa. Os policiais fizeram
busca pessoal em João, mas não encontraram substância entorpecente. Em seguida, os policiais
alegaram que explicaram a João que estavam procurando drogas, tendo ele confessado que possuía
a substância e autorizado que os agentes ingressassem em sua residência. Ao entrarem na casa, os
policiais encontraram grande quantidade de droga e outras pessoas preparando a substância para
comercialização. João e os demais foram presos em flagrante e denunciados por tráfico de drogas.
Quando interrogado em juízo, João trouxe uma narrativa diferente e afirmou que foi surpreendido
pelos policiais militares na porta de sua casa e que eles alegaram que estavam procurando uma
pessoa que havia cometido um roubo, razão pela qual solicitaram que ele abrisse o portão para
verificar se o ladrão havia se escondido ali. Para o STJ, essa apreensão foi lícita?
Não. O STJ entendeu que a busca foi ilícita, assim como todas as provas dela derivadas. Isso porque
não houve comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio do réu.
Diante dessa dúvida sobre o que de fato ocorreu, pode-se afirmar que é inverossímil a versão policial, segundo a qual o suspeito, abordado na rua, espontaneamente haveria confessado possuir
entorpecentes dentro de casa e permitido que os agentes de segurança ingressassem no imóvel
para apreendê-las.
Ainda que o réu haja admitido a abertura do portão do imóvel para os policiais, ressalvou que o fez
apenas porque informado sobre a necessidade de perseguirem um potencial criminoso em fuga, e
não para que fossem procuradas e apreendidas drogas em seu desfavor.
Partindo dessa premissa, isto é, de que a autorização foi obtida mediante indução do acusado a
erro pelos policiais militares, não pode ser considerada válida a apreensão das drogas, porquanto
viciada a manifestação volitiva do réu.
STJ. 6ª Turma. HC 674.139-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/02/2022 (Info 725).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 É ilegal a utilização, por parte do MP, de peça sigilosa obtida em procedimento em
curso no STF para abertura de procedimento investigatório criminal em 1ª instância com objetivo de apuração dos mesmos fatos já investigados naquela Corte
Caso adaptado: a Procuradoria da República no Paraná, com base na colaboração premiada celebrada por Bruno, instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) com o fim de investigar o
possível cometimento de crimes de corrupção, de lavagem de capitais e de fraude à licitação relacionados a contratos celebrados entre a Petrobras.
Maurício, um dos investigados no Procedimento aberto, impetrou habeas corpus alegando que os
fatos tratados neste PIC são idênticos aos que foram investigados no Inquérito 4.978, que tramitou
no STF em razão do suposto envolvimento de Deputados Federais.
A defesa de Maurício argumentou que Min. Edson Fachin, relator do Inquérito 4.978 no STF, após
a realização de diversos atos de investigação, teria determinado o arquivamento do inquérito com
relação a todos os investigados, entre os quais o próprio Maurício, por não estar demonstrada a
materialidade das infrações penais.
Logo, para a defesa, seria ilegal a instauração do procedimento de investigação pelo Ministério Público.
Além disso, a defesa argumentou que o PIC foi instaurado com base nas declarações prestadas pelo
colaborador no STF, sendo esse documento sigiloso.
O STJ concordou com a defesa. É ilegal a utilização, por parte do Ministério Público, de peça sigilosa
obtida em procedimento em curso no Supremo Tribunal Federal para abertura de procedimento
investigatório criminal autônomo com objetivo de apuração dos mesmos fatos já investigados naquela Corte.
STJ. 5ª Turma. RHC 149.836-RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Rel.
Acd. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15/02/2022 (Info 726).

 Não cabe habeas corpus para questionar passaporte vacinal/sanitário
O Habeas corpus não constitui via própria para impugnar Decreto de governador de Estado sobre
adoção de medidas acerca da apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 para
que as pessoas possam circular e permanecer em locais públicos e privados.
STJ. 2ª Turma. RDC no HC 700.487-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22/02/2022 (Info 726).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 O descumprimento das formalidades exigidas para o reconhecimento de pessoas
(art. 226 do CPP) gera a nulidade do ato; o réu condenado será absolvido, salvo
se houver provas da autoria que sejam independentes
A desconformidade ao regime procedimental determinado no art. 226 do CPP deve acarretar a
nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se eventual condenação
somente se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência.
STF. 2ª Turma. RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/2/2022 (Info 1045).

DIREITO TRIBUTÁRIO
 É constitucional a exclusão dos bens de informática dos incentivos fiscais previstos para a Zona Franca de Manaus, promovida pela Lei nº 8.387/91
Na época da promulgação da CF/88, os bens de informática não se submetiam às regras do DL 288/67.
A Lei nº 7.232/84 tratou sobre a Política Nacional de Informática, cujo objetivo era a capacitação
nacional nas atividades de informática. Essa lei previa, dentre as medidas aplicáveis ao setor de informática, a possibilidade de concessão de benefícios fiscais relativos ao imposto de importação, ao
imposto de exportação, ao IPI, ao IOF e ao Imposto de Renda. Para a obtenção dos benefícios previstos na lei, era necessário que as empresas cumprissem uma série de condições. Logo, era essa lei
(e não o DL 288/67) que tratava dos bens de informática quando do advento da CF/88.
Operou-se, no caso, revogação implícita do DL 288/67 pela Lei nº 7.232/84 no que tange aos bens de
informática.
Dessa forma, quando do advento da Constituição Federal de 1988, os bens de informática, inclusive
os produzidos na Zona Franca de Manaus, estavam sujeitos unicamente à Lei nº 7.232/84 (Lei de Informática), não sendo a eles aplicáveis as disposições do DL 288/67. Nesse sentido, não foram eles
abrangidos pelo comando do art. 40 do ADCT.
STF. Plenário. ADI 2399/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado
em 11/2/2022 (Info 1043).
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
 É possível o reconhecimento do tempo de serviço na atividade de guarda-mirim,
para fins previdenciários, nos casos em que o caráter socioeducativo da atividade é desvirtuado, por meio da comprovação da existência de vínculo semelhante
ao de natureza empregatícia
A atividade de guarda-mirim tem caráter socioeducativo e visa à aprendizagem profissional para
futura inserção no mercado de trabalho. Logo, em regra, não é considerada como uma relação empregatícia e, portanto, em regra, não deve ser reconhecida para fins previdenciários.
A atividade de guarda-mirim pode ser desvirtuada, configurando, em determinados casos, relação
assemelhada à de natureza empregatícia, nos termos do art. 3º da CLT.
Se houver esse desvirtuamento da atividade, o guarda-mirim poderá ser enquadrado como segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de empregado, como dispõe o art. 11, I, “a”, da
Lei nº 8.213/91.
STJ. 1ª Turma. AREsp 1.921.941-SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, julgado em 15/02/2022 (Info 725).
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DIREITO DO TRABALHO
 Não se aplica a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de débitos trabalhistas
I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos
trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de
correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art.
406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico.
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a
aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem;
II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados
os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI
6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue:
(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova
demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou
qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive
depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas
as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no
dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;
(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente
de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de
título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou
art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e
(iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em
julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de
correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
STF. Plenário. RE 1269353/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/12/2021 (Repercussão Geral – Tema
1191) (Info 1043).
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