Dezembro 2021

Julgados em destaque
DIREITO CONSTITUCIONAL
 STF determinou que a União enviasse ao Estado-membro as vacinas necessárias
para a aplicação da segunda dose dentro do prazo estipulado nas bulas dos fabricantes e autorizado pela Anvisa
A súbita modificação da sistemática de distribuição dos imunizantes contra Covid-19 pela União
— com abrupta redução do número de doses — evidencia a possibilidade de frustração do planejamento sanitário estabelecido pelos entes federados.
STF. Plenário. ACO 3518 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14/9/2021 (Info 1029).

 Norma estadual não pode tratar sobre depósito de lixo atômico e instalação de
usinas nucleares
É inconstitucional norma de Constituição Estadual que disponha sobre o depósito de lixo atômico e
a instalação de usinas nucleares.
STF. Plenário. ADI 6895/PB, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/9/2021 (Info 1029).
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JULGADOS
EM DESTAQUE

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.
Tese fixada pelo STF: “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).

 É inconstitucional norma de constituição estadual que disponha sobre o depósito
de lixo atômico e a instalação de usinas nucleares
A Constituição do Estado do Piauí, ao estabelecer uma vedação ao depósito de resíduos nucleares
no respectivo território, violou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
A Constituição do Estado do Ceará, ao possibilitar o embargo à instalação de reatores nucleares nos
termos da lei estadual, com exceção dos destinados exclusivamente à pesquisa e ao uso terapêutico, violou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
STF. Plenário. ADI 6909/PI e ADI 6913/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 17/9/2021
(Info 1030).

 Constituições estaduais podem prever a reeleição de membros das mesas diretoras das assembleias legislativas para mandatos consecutivos, mas essa recondução é limitada a uma única vez
1. O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros.
2. É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros
das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam,
sendo-lhes permitida uma única recondução.
STF. Plenário. ADI 6720/AL, ADI 6721/RJ e ADI 6722/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em
24/9/2021 (Info 1031).
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inseridos no Buscador no último mês

DIREITO CONSTITUCIONAL
 É permitida apenas uma reeleição
(ou recondução) sucessiva ao mesmo
cargo da mesa diretora de assembleia
legislativa estadual, independentemente de os mandatos consecutivos
se referirem à mesma legislatura
Teses fixadas pelo STF:
i) a eleição dos membros das mesas das assembleias legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite
cuja observância independe de os mandatos
consecutivos referirem-se à mesma legislatura;
ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa
anterior se mantenha no órgão de direção,
desde que em cargo distinto; e
iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das mesas das assembleias legislativas
que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os
atos anteriores.

 Em processo de execução, juiz não
pode determinar que o advogado do
executado junte aos autos contrato
de prestação de serviços advocatícios para que se verifique o real endereço do devedor
Decisão judicial que determina a apresentação do contrato de serviços advocatícios, com
a finalidade de verificação do endereço do
cliente/executado, fere o direito à inviolabilidade e sigilo profissional da advocacia.
Caso concreto: em um processo de execução
(cumprimento de sentença), o juiz determinou que o advogado do devedor juntasse aos
autos o contrato de serviços advocatícios para
se verificar o real endereço do executado a
fim de que pudesse ser expedido mandado
de penhora contra o devedor. O STJ cassou a
decisão afirmando que ela fere o direito à inviolabilidade e sigilo profissional da advocacia.
STJ. 4ª Turma. RMS 67.105-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/09/2021 (Info 710).

STF. Plenário. ADI 6684/ES, ADI 6707/ES, ADI
6709/TO e ADI 6710/SE, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, redator do acórdão Min. Gilmar
Mendes, julgado em 17/9/2021 (Info 1030).
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DIREITO CONSTITUCIONAL
 É inconstitucional lei ordinária que fixa idades mínima e máxima para ingresso
na magistratura
É inconstitucional norma estadual que estabelece limites etários para ingresso na magistratura.
Normas estaduais (sejam leis ou normas da Constituição Estadual), que disponham sobre o ingresso
na carreira da magistratura violam o art. 93, caput, da CF/88, por usurpar iniciativa legislativa privativa do STF:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;
STF. Plenário. ADI 6794/CE, ADI 6795/MS e ADI 6796/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
24/9/2021 (Info 1031).

 É inconstitucional, formal e materialmente, norma estadual que permite a participação de trabalhadores inativos no sufrágio para a escolha de membros da
diretoria de empresa pública
Caso concreto: no Rio Grande do Sul, a Lei estadual nº 11.446/2000, de iniciativa parlamentar,
alterou a lei que trata sobre a Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE (empresa pública
estadual) para dizer que os trabalhadores inativos também deveriam participar da votação para a
escolha de membros da diretoria da Companhia.
Sob o ponto de vista formal, a lei violou o art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88.
Sob o ponto de vista material, a previsão, ao incluir os aposentados, afrontou o art. 7º, XI, da CF/88.
STF. Plenário. ADI 2296/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1/10/2021 (Info 1032).

 Estado-membro possui competência para editar lei obrigando empresas de internet a apresentar na fatura da conta a velocidade efetivamente oferecida no mês
É constitucional lei estadual que obriga as empresas prestadoras de serviços de internet móvel e banda
larga na modalidade pós-paga a apresentarem, na fatura mensal, gráficos sobre o registro médio diário
de entrega da velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores.
STF. Plenário. ADI 6893/ES, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 8/10/2021 (Info 1033).
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DIREITO CONSTITUCIONAL
 Se o hospital particular atender um
paciente do SUS por força de decisão
judicial ele deverá ser ressarcido
com base não na tabela do SUS nem
com base nos valores de mercado; o
ressarcimento ocorrerá com base na
tabela da ANS, aplicada por analogia
A tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve servir de parâmetro para o
pagamento dos serviços de saúde prestados
por hospital particular, em cumprimento de
ordem judicial, em favor de paciente do SUS.
Tese fixada pelo STF:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente
do Sistema Único de Saúde, em cumprimento
de ordem judicial, deve utilizar como critério o
mesmo que é adotado para o ressarcimento
do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
STF. Plenário. RE 666094/DF, Rel. Min. Roberto
Barroso, julgado em 30/09/2021 (Repercussão
Geral – Tema 1033) (Info 1032).

 Lei de iniciativa parlamentar não
pode conceder anistia a servidores
públicos
É inconstitucional lei estadual de iniciativa
parlamentar que disponha sobre a concessão
de anistia a infrações administrativas praticadas por policiais civis, militares e bombeiros.

 Os Estados-membros, o Distrito
Federal e os Municípios foram autorizados a fazer a vacinação dos
adolescentes, mesmo havendo nota
informativa do Ministério da Saúde
em sentido contrário
A decisão de promover a imunização contra a
Covid-19 em adolescentes acima de 12 anos,
observadas as evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, insere-se na competência
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
STF. Plenário. ADPF 756 TPI-oitava-Ref/DF,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
8/10/2021 (Info 1033).

 É inconstitucional a Lei 13.454/2017,
que havia permitido a comercialização de medicamentos anorexígeneos
(para emagrecer) mesmo depois de
eles terem sido proibidos pela Anvisa
É incompatível com a Constituição Federal
ato normativo que, ao dispor sobre a comercialização de medicamentos anorexígenos,
dispense o respectivo registro sanitário e as
demais ações de vigilância sanitária.
STF. Plenário. ADI 5779/DF, Rel. Min. Nunes
Marques, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 14/10/2021 (Info 1034).

STF. Plenário. ADI 4928/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 8/10/2021 (Info 1033).
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DIREITO CONSTITUCIONAL
 Ação de controle concentrado de constitucionalidade não pode ser utilizada
como sucedâneo das vias processuais ordinárias
Caso concreto: partido político ajuizou ADPF alegando que determinados discursos, pronunciamentos e comportamentos do Presidente da República, de Ministros de Estado e de outros integrantes
do alto escalão do Poder Executivo federal representariam violação de preceitos fundamentais do
Estado Democrático de Direito e do direito à saúde. O autor pediu “que o Presidente da República, bem como todos os seus Ministros e auxiliares imediatos pautem doravante seus atos,
práticas, discursos e pronunciamentos em conformidade com os princípios constitucionais
suprareferidos.”
O STF não conheceu da ADPF.
Na ação, o partido pede, em síntese, que o STF profira comando judicial para que o Presidente da
República e seus auxiliares cumpram a Constituição. Ocorre que isso já é óbvio. À luz do constitucionalismo contemporâneo, não há qualquer dúvida de que a supremacia constitucional é o postulado
sobre o qual se assenta a validade de todos os atos estatais.
Mostra-se inócua e desprovida de qualquer utilidade provocar o Poder Judiciário objetivando, única
e exclusivamente, declarar que as autoridades públicas estão sujeitas à ordem constitucional. Em
um Estado Democrático de Direito, como o Brasil, nenhum ato jurídico pode ser praticado validamente à margem da Constituição.
Transgressões aos princípios e regras constitucionais praticadas por autoridades públicas ou particulares, quando ocorrem, exigem a intervenção judicial, em caráter preventivo ou repressivo, diante
de situações concretas e específicas, e não por meio de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade.
STF. Plenário. ADPF 686/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 18/10/2021 (Info 1034).

DIREITO ADMINISTRATIVO
 Mesmo que o juiz reconheça a prescrição das penas pela prática do ato de improbidade, a ação poderá continuar para analisar o pedido de ressarcimento ao
erário, não sendo necessária uma ação autônoma apenas para discutir isso
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.899.455-AC, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22/09/2021 (Recurso
Repetitivo – Tema 1089) (Info 710).
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DIREITO ADMINISTRATIVO
 São constitucionais os incisos III e VII do art. 8º-A, da Lei 9.986/2000
A Lei nº 9.986/2000 dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras.
Os art. 8º-A prevê algumas pessoas que são proibidas de integrar o Conselho Diretor ou a Diretoria
Colegiada das agências reguladoras. Veja as hipóteses dos incisos III e VII:
Art. 8º-A. É vedada a indicação para o Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada:
III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;
VII - de membro de conselho ou de diretoria de associação, regional ou nacional, representativa de
interesses patronais ou trabalhistas ligados às atividades reguladas pela respectiva agência.
O STF declarou que esses incisos são constitucionais.
É constitucional dispositivo legal que veda a indicação de pessoa que exerça cargo em organização
sindical ou que seja membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista para a
alta direção das agências reguladoras.
STF. Plenário. ADI 6276/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/9/2021 (Info 1030).

 O candidato que possua qualificação superior àquela exigida para o cargo, no
edital, tem direito de a ele concorrer
O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título
de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não
seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.
Caso concreto: candidato foi aprovado no concurso para o cargo de Técnico de Laboratório – Área
Química. O edital exigia, como qualificação para o exercício do cargo, “ensino médio profissionalizante na área, ou ensino médio completo com curso técnico na área (Área Química)”. O candidato
não possui ensino médio profissionalizante nem curso técnico na área química. No entanto, ele possui uma qualificação superior e relacionada com a área: ele é formado em Química (possui bacharelado em Química), além de ter concluído Mestrado em Química.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.888.049-CE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 22/09/2021 (Recurso Repetitivo
– Tema 1094) (Info 710).
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DIREITO ADMINISTRATIVO
 A decisão de recebimento da petição
inicial da ação de improbidade não
pode limitar-se ao fundamento de in
dubio pro societate
O STJ possui vários julgados afirmando que,
se o juiz entender que há meros indícios do
cometimento de atos enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da
ação de improbidade deve ser recebida. Isso
porque, nessa fase inicial prevalece o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
O princípio do in dubio pro societate tinha
fundamento legal no antigo § 8º do art. 17
da Lei nº 8.429/92 (revogado pela Lei nº
14.230/2021).
A decisão de recebimento da petição inicial,
incluída a hipótese de rejeição, deve ser adequada e especificamente motivada pelo magistrado, com base na análise dos elementos
indiciários apresentados, em cotejo com a causa de pedir delineada pelo Ministério Público.
Essa postura é inclusive reforçada, atualmente, pelos arts. 489, § 3º, e 927 do CPC/2015.

 Se o servidor se remover por interesse da Administração Pública, o seu
cônjuge terá direito à remoção para o
mesmo lugar, ainda que eles não morassem no mesmo Município antes
Havendo remoção de um dos companheiros
por interesse da Administração Pública, o(a)
outro(a) possui direito líquido e certo de obter
a remoção independentemente de vaga no
local de destino e mesmo que trabalhem em
locais distintos à época da remoção de ofício.
Caso hipotético: Regina e João são servidores
públicos do Estado de Mato Grosso e vivem em
união estável. Contudo, ambos moram em cidades distintas daquele Estado. Regina, policial
civil, trabalha e mora na cidade “A”. João, policial militar, trabalha e mora na cidade “B”. João
foi removido, por interesse da Administração
Pública, para a cidade “C”. Logo em seguida,
Regina terá direito de se remover para o Município “C”, nova lotação de seu companheiro.
STJ. 2ª Turma. RMS 66.823-MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05/10/2021
(Info 712).

Nessa linha, a decisão de recebimento da
inicial da ação de improbidade não pode limitar-se à invocação do in dubio pro societate,
devendo, antes, ao menos, tecer comentários
sobre os elementos indiciários e a causa de
pedir, ao mesmo tempo que, para a rejeição,
deve bem delinear a situação fático-probatória que lastreia os motivos de convicção
externados pelo órgão judicial.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.570.000-RN, Rel. Min.
Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria,
julgado em 28/09/2021 (Info 711).
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DIREITO AMBIENTAL
 A possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de
interesse regional não permite que Estado-Membro simplifique o licenciamento
ambiental para atividades de lavra garimpeira
É inconstitucional a legislação estadual que, flexibilizando exigência legal para o desenvolvimento de
atividade potencialmente poluidora, cria modalidade mais simplificada de licenciamento ambiental.
É inconstitucional lei estadual que regulamenta aspectos da atividade garimpeira, nomeadamente,
ao estabelecer conceitos a ela relacionados, delimitar áreas para seu exercício e autorizar o uso de
azougue (mercúrio) em determinadas condições.
STF. Plenário. ADI 6672/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/9/2021 (Info 1029).

 Não é permitido o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos
É inconstitucional a interpretação da legislação federal que possibilita o abate imediato de animais
apreendidos em situação de maus-tratos.
O art. 225, § 1º, VII, da CF/88 impõe a proteção à fauna e proíbe qualquer espécie de maus-tratos
aos animais.
O art. 25, § 1º da Lei nº 9.605/98 afirma que os animais apreendidos serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias,
entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob
a responsabilidade de técnicos habilitados.
Até que os animais sejam entregues às instituições, o órgão autuante zelará para que eles sejam
mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
Assim, não é constitucionalmente adequada a interpretação segundo a qual os animais devam ser
resgatados de situações de maus-tratos para, logo em seguida, serem abatidos.
STF. Plenário. ADPF 640 MC-Ref/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/9/2021 (Info 1030).
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DIREITO ELEITORAL
 É constitucional o caput do art. 15-A
da Lei 9.096/95, que prevê a ausência
de responsabilidade solidária entre
os diretórios partidários
Não há responsabilidade solidária entre os
diretórios partidários municipais, estaduais
e nacionais pelo inadimplemento de suas
respectivas obrigações ou por dano causado,
violação de direito ou qualquer ato ilícito.
STF. Plenário. ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/9/2021 (Info 1031).

 Os showmícios são proibidos, mas
os artistas podem se apresentar em
eventos destinados a arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral
É vedada a realização, remunerada ou não, de
“showmícios”, conforme o disposto no art. 39,
§ 7º, da Lei nº 9.504/1997.
A apresentação artística em eventos de arrecadação para campanha eleitoral não está inserida na proibição à realização de “showmícios”.
STF. Plenário. ADI 5970/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 7/10/2021 (Info 1033).

DIREITO CIVIL
 Dano moral em caso de atraso no voo
que fez com que o passageiro, menor
de idade viajando sozinho, ficasse
muitas horas no aeroporto esperando e ainda fosse direcionado para
cidade diferente do destino original
É cabível dano moral pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo com a
entrega de passageiro menor desacompanhado, após horas de atraso, em cidade diversa
da previamente contratada.

 É possível a existência de multiparentalidade, existindo equivalência entre
os vínculos biológico e socioafetivo
Na multiparentalidade deve ser reconhecida
a equivalência de tratamento e de efeitos
jurídicos entre as paternidades biológica e
socioafetiva.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.487.596-MG, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em
28/09/2021 (Info 712).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.733.136-RO, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
21/09/2021 (Info 711).
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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.
• 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).
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DIREITO CIVIL
 Em ação renovatória do contrato de locação de espaço em shopping center a dissonância entre o locativo percentual contratado e o valor de mercado não autoriza, por si só, a alteração do aluguel
Caso concreto: determinado supermercado funciona em um shopping center, com quem mantém
contrato de locação de espaço. O ajuste prevê que o aluguel corresponde a 2% sobre as vendas líquidas que o supermercado realizar. O supermercado ajuizou ação renovatória de locação contra a
administradora do shopping pedindo a renovação do aluguel. O shopping contestou afirmando que
não se opõe à renovação do contrato, desde que haja um aumento do aluguel para o percentual de
2,5% das vendas líquidas, considerando que o valor originalmente contratado (2%) está abaixo do
percentual adotado comumente no mercado.
O pedido do shopping não foi acolhido. Para a fixação do valor do aluguel no contrato de locação de
espaço em shopping center, são consideradas algumas características especiais do empreendimento e que o diferencia dos demais. Assim, a título de exemplo, devem ser consideradas a disponibilidade e a facilidade de estacionamento, a segurança do local, a oferta de produtos e serviços, opções
de lazer, entre outros. Desse modo, há uma série de fatores que influenciam na fixação da remuneração mensal e que são alheios ao valor de mercado.
Frente às singularidades que diferenciam tais contratos, o art. 54 da Lei nº 8.245/91 assegura a prevalência dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Nesse sentido, a alteração do aluguel percentual em sede de ação renovatória de locação de espaço em shopping center
somente é viável caso demonstrado pela parte postulante - locatário ou locador - o desequilíbrio
econômico superveniente resultante de evento imprevisível (arts. 317 e 479 do CC/2002).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.947.694-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/09/2021 (Info 709).

 VGBL é exemplo de plano de previdência complementar privada aberta e, portanto, entra na comunhão; o VGBL não se enquadra na regra do art. 1.659, VII, do CC
O valor existente em plano de previdência complementar privada aberta na modalidade PGBL,
antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possui natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão por não estar abrangido pela regra do art. 1.659, VII, do CC/2002.
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: (...) VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas
semelhantes.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.726.577-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/09/2021 (Info 709).
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DIREITO CIVIL
 A cessação da incapacidade civil
de um dos cônjuges, que impunha a
adoção do regime da separação obrigatória de bens sob a égide do Código
Civil de 1916, autoriza a modificação
do regime de bens do casamento
Caso concreto: cônjuges casaram-se em
1990 e, como a nubente era menor de 16
anos, o regime de bens do casamento foi o
da separação obrigatória, conforme previa o
CC/1916. Muitos anos depois, já sob a égide
do CC/2002, os cônjuges pediram a mudança
do regime de bens sob o argumento de que a
incapacidade civil já cessou e não havia mais
motivo para se manter esse regime de separação obrigatória.
O STJ afirmou que a alteração deve ser deferida. Isso porque não se deve “exigir dos
cônjuges justificativas exageradas ou provas
concretas do prejuízo na manutenção do regime de bens originário, sob pena de se esquadrinhar indevidamente a própria intimidade e
a vida privada dos consortes.
Assim, se o juiz não identifica nenhum elemento concreto que indique que a mudança
acarretará danos a algum dos consortes ou a
terceiros, há de ser respeitada a vontade dos
cônjuges, sob pena de violação de sua intimidade e vida privada.

 A citação na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário é suficiente para cumprir a exigência
de cientificar o devedor acerca da
transferência do crédito
O Código Civil exige que o devedor seja notificado acerca da cessão de crédito:
Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia
em relação ao devedor, senão quando a este
notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se
declarou ciente da cessão feita.
A citação da devedora em ação movida pelo
cessionário atende a finalidade precípua
do art. 290 do Código Civil, que é a de “dar
ciência” ao devedor do negócio, por meio de
“escrito público ou particular”.
A partir da citação, o devedor toma ciência
inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, sabe exatamente a quem deve pagar.
Assim, a citação revela-se suficiente para
cumprir a exigência de cientificar o devedor
da transferência do crédito.
STJ. Corte Especial. EAREsp 1.125.139-PR, Rel. Min.
Laurita Vaz, julgado em 06/10/2021 (Info 713).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.947.749-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/09/2021 (Info 709).
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DIREITO CIVIL
 Na ação de busca e apreensão de que trata o DL 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
Comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor o juiz concederá a busca e apreensão de
forma liminar (sem ouvir o devedor).
No prazo de 15 dias após o cumprimento da liminar (apree nsão do bem), o devedor fiduciante
apresentará resposta (contestação).
Qual é o termo inicial para a contagem desse prazo de 15 dias: o dia em que for executada a medida liminar (apreensão do bem) ou a data da juntada do mandado de citação cumprido? Data da
juntada aos autos do mandado de citação cumprido.
Mas o devedor pode se adiantar e apresentar a contestação antes da execução da medida liminar?
Sim. É possível a apresentação da contestação antes da execução da medida liminar. Não se pode
falar que essa apresentação seja extemporânea ou prematura. Assim, não há necessidade de se
desentranhar essa peça.
E qual seria o objetivo de o devedor se antecipar e apresentar logo a contestação? O devedor poderia fazer isso com o objetivo de tentar evitar que o juiz concedesse a medida liminar de busca e
apreensão.
Essa tentativa do devedor terá êxito? Não. Isso porque o STJ entende que, mesmo se o devedor
apresentar a contestação antes da execução da medida liminar, essa resposta somente será analisada pelo juiz após o cumprimento da medida.
Na ação de busca e apreensão de que trata o DL 911/1969, a análise da contestação somente deve
ocorrer após a execução da medida liminar.
Condicionar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão à apreciação da contestação,
causaria insegurança jurídica e ameaça à efetividade do procedimento.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.892.589-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgado em 16/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1040) (Info 710).
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DIREITO CIVIL
 O devedor solidário responde pelo pagamento da cláusula penal compensatória,
ainda que não incorra em culpa
Situação adaptada: a Petrobrás celebrou contrato de afretamento de embarcação com a Larsen
Limited. Em outras palavras, a Larsen Limited deveria entregar uma embarcação para a Petrobrás,
que viria do exterior para o Brasil. Como o contrato envolvia vultosos valores e a Larsen Limited
está situada no exterior, a Petrobrás exigiu que a Larsen Brasil Ltda (outra empresa do grupo) também figurasse no ajuste como devedora solidária. Assim, a Larsen Brasil se obrigou conjuntamente
com a outra empresa pelas “obrigações pecuniárias decorrentes do contrato”. A Larsen Limited, por
culpa exclusiva sua, não cumpriu o contrato (não entregou a embarcação combinada). Diante disso,
a Petrobrás cobrou o valor da cláusula penal compensatória exigindo o seu pagamento tanto da
Larsen Limited (devedora principal) como da Larsen Brasil Ltda (devedora solidária).
No caso, a parte não se obrigou pela entrega da embarcação (obrigação que se tornou impossível),
mas pelas obrigações pecuniárias decorrentes do contrato.
No entanto, é oportuno assinalar que a cláusula penal compensatória tem como objetivo prefixar os
prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato, evitando que o credor tenha que promover a liquidação dos danos. Assim, a cláusula penal se traduz em um valor considerado suficiente pelas partes
para indenizar o eventual descumprimento do contrato. Tem, portanto, caráter nitidamente pecuniário.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.867.551-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021 (Info 713).

 É intransmissível ao cônjuge sobrevivente a pretensão de ver declarada a existência de relação avoenga com o de cujus
É intransmissível ao cônjuge sobrevivente a pretensão de ver declarada a existência de relação
avoenga com o de cujus.
A impossibilidade do julgamento do pedido declaratório de relação avoenga não acarreta, necessariamente, a impossibilidade do julgamento do pedido de petição de herança.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.868.188-GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 28/09/2021 (Info 713).
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DIREITO CIVIL
 É desnecessária a notificação prévia do comodatário para fins de comprovação
do esbulho possessório quando verificada a ciência inequívoca do intuito de reaver o imóvel
Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora
constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.
Por outro lado, no caso de comodato por prazo indeterminado, é indispensável a prévia notificação
para rescindir o contrato, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo
a configurar o esbulho possessório.
No caso concreto, todavia, a despeito de o comodato ter-se dado por tempo indeterminado e de
não ter havido a prévia notificação do comodatário, não se pode conceber que este detinha a posse legítima do bem. Isso porque foi ajuizada uma outra ação antes da propositura da própria ação
possessória e nessa primeira ação já se demonstrou o intuito de retomar o bem, mostrando-se a
notificação premonitória uma mera formalidade, inócua aos fins propriamente pretendidos.
Assim, verificada a ciência inequívoca do comodatário para que providenciasse a devolução do
imóvel cuja posse detinha em função de comodato com a falecida proprietária, configurado está o
esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.947.697-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/09/2021 (Info 713).

DIREITO DO CONSUMIDOR
 O contrato de seguro saúde internacional, mesmo que tenha sido assinado no
Brasil, não está sujeito aos limites de reajuste fixados pela ANS.
O contrato de seguro saúde internacional firmado no Brasil não deve observar as normas pátrias
alusivas aos reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais fixados anualmente pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.850.781-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/09/2021 (Info 712).

16

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

DIREITO DO CONSUMIDOR
 Não é abusiva a recusa, por operadora ou seguradora de plano de saúde, de custeio de aparelho auditivo de amplificação sonora individual - AASI cuja cobertura não possui previsão contratual
O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98 estabelece que as operadoras de planos de saúde e seguradoras
não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico.
Assim, o plano de saúde só é obrigado a fornecer a prótese ou a órtese se esse dispositivo está vinculado a um ato cirúrgico, ou seja, se esse dispositivo for necessário para que o ato cirúrgico atinja a
sua finalidade.
No caso concreto, o aparelho auditivo de amplificação sonora individual (aparelho auditivo) não é
necessário para qualquer ato cirúrgico, razão pela qual a negativa de seu fornecimento não é abusiva, já que não prevista na cobertura contratual.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.915.528-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/09/2021 (Info 713).

DIREITO EMPRESARIAL
 Aplica-se o § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 mesmo que o bem dado em alienação
judiciária seja de propriedade de terceiros, isto é, mesmo que o fiduciante não
seja a empresa em recuperação judicial
O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o
bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda.
Art. 49 (...) § 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, (...) seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais (...)
O fato de o bem imóvel alienado fiduciariamente não integrar o acervo patrimonial da empresa devedora não tem o condão de afastar a regra prevista no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.938.706-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/09/2021 (Info 710).
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DIREITO EMPRESARIAL
 Se uma marca não teve reconhecido o status de alto renome, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão
Caso concreto: em 1996, uma empresa de botinas, pediu o registro da marca Perdigão para ser utilizada apenas no setor de roupas e acessórios. A indústria de alimentos frigoríficos Perdigão se opôs
ao pedido afirmando que o deferimento do registro geraria risco de diluição de sua marca.
A diluição, no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo,
decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que
não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em
meio a tantos outros usos.
Vale ressaltar que, em 1996, a Perdigão (alimentos) era uma marca muito famosa, mas não ostentava o status de marca de alto renome.
Marca de alto renome é aquela que, por ostentar uma projeção tão grande, é protegida em todos os
ramos de atividade.
O STJ afirmou que os argumentos da Perdigão (alimentos) não eram suficientes para impedir o registro
da marca de calçados. Isso porque, na época, a Perdigão (alimentos) não era marca de alto renome.
A decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca tem apenas efeitos prospectivos.
No direito brasileiro, a proteção contra a diluição está prevista no art. 125 da LPI, estando restrita
às marcas consideradas de alto renome. Logo, só se pode falar em proteção contra diluição para
marcas de alto renome.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.787.676-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/09/2021 (Info 709).

 Qual é o prazo prescricional para a cobrança, por meio de ação monitória, de
dívida representada por cédula de crédito bancário?
A pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito
bancário prescreve em cinco anos.
Fundamento: art. 206, § 5º, I, CC. A Cédula de Crédito Bancário prescrita é considerada um instrumento particular que representa uma obrigação líquida. Logo, enquadra-se no referido dispositivo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.940.996-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/09/2021 (Info 711).
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DIREITO EMPRESARIAL
 Mesmo que exista autorização para
que um nome civil seja registrado
como marca em uma área, para que
esse nome seja registrado como nova
marca não abrangida pela primeira,
será necessária nova autorização
Para que um nome civil, ou patronímico, seja
registrado como marca, impõe-se a autorização pelo titular ou sucessores, de forma limitada e específica àquele registro, em classe e
item pleiteados.

 Incide a multa prevista no art. 523, §
1º, do CPC/2015 sobre dívida cobrada
de empresa em recuperação judicial,
mas relativa a crédito extraconcursal
O crédito extraconcursal devido por empresa
em recuperação judicial, objeto de cumprimento de sentença em curso, pode ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, §
1º, do CPC/2015.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.953.197-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/10/2021 (Info 713).

Caso concreto: Hospital Albert Einstein, mesmo tendo autorização para utilizar o nome
civil “Albert Einstein” no hospital, só pode
registrar a marca nominativa “Albert Einstein”,
na classe 41, subitem 10, que corresponde a
“serviços de ensino e educação de qualquer
natureza e grau”, se tiver nova autorização
específica do detentor dos direitos autorais e
de imagem do falecido físico alemão.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.354.473-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 05/10/2021 (Info 712).
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DIREITO PROCESSUAL 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.
• 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).

 Não cabe reclamação contra decisão que defere ou indefere o sobrestamento do
feito em razão de ter sido admitido pelo STJ pedido de uniformização ou recurso
especial repetitivo
É incabível o ajuizamento de reclamação contra decisão que defere ou indefere o sobrestamento do
feito em razão de processamento de pedido de uniformização ou recurso especial repetitivo.
STJ. 1ª Seção. Rcl 31.193-SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 16/09/2021 (Info 710).

20

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
 A citação postal é ato processual cujo
valor está abrangido no conceito de
custas processuais; logo, não se exige
que a Fazenda exequente adiante o
pagamento das despesas com a citação postal na execução fiscal, devendo fazê-lo apenas ao fim do processo,
se for vencida
A teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a fazenda
pública exequente, no âmbito das execuções
fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório,
devendo recolher o respectivo valor somente
ao final da demanda, acaso resulte vencida.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.858.965-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 22/09/2021 (Recurso
Repetitivo – Tema 1054) (Info 710).

 Em regra, a contagem do prazo bienal da ação rescisória somente se
inicia com o trânsito em julgado da
última decisão proferida no processo, ainda que só se esteja discutindo
a inadmissibilidade de um recurso
O termo inicial do prazo para ajuizamento
da ação rescisória, quando há insurgência
recursal da parte contra a inadmissão de seu
recurso, dá-se da última decisão a respeito da
controvérsia, salvo comprovada má-fé.

 No cumprimento provisório, o depósito do art. 520, § 3º, feito pelo devedor
para evitar a multa de 10%, deve ser
realizado em dinheiro, salvo se o credor aceitar que ocorra de outra forma
No cumprimento provisório de decisão condenatória ao pagamento de quantia certa,
o executado não pode substituir o depósito
judicial em dinheiro por bem equivalente
ou representativo do valor, salvo se houver
concordância do exequente, como forma de
se isentar da multa e dos honorários advocatícios com base no art. 520, §3º, do CPC/2015.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.942.671-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/09/2021 (Info 711).

 Cabe agravo de instrumento contra a
decisão que rejeita pedido das partes
para homologar acordo, determinando o prosseguimento do feito
A decisão que deixa de homologar pedido de
extinção consensual da lide retrata decisão
interlocutória de mérito a admitir recorribilidade por agravo de instrumento, interposto
com fulcro no art. 1.015, II, do CPC/2015.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.817.205-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 05/10/2021 (Info 712).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.887.912-GO, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/09/2021
(Info 711).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
 É válida a intimação da penhora feita
ao advogado cuja procuração excluía
expressamente os poderes para essa
finalidade
Não é permitido ao outorgante da procuração
restringir os poderes gerais para o foro por
meio de cláusula especial.
Os atos para os quais são exigidos poderes
específicos na procuração encontram-se
expressamente previstos na parte final do art.
105 do CPC/2015 e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão
pela qual se faz desnecessária a existência
de procuração com poderes específicos para
esse fim.
O poder de receber intimação está incluso, na
verdade, nos poderes gerais para o foro e não
há previsão no art. 105 do CPC/2015 quanto
à possibilidade de o outorgante restringir tais
poderes por meio de cláusula especial. Pelo
contrário, com os poderes concedidos na
procuração geral para o foro, entende-se que
o procurador constituído pode praticar todo
e qualquer ato do processo, exceto aqueles
mencionados na parte final do art. 105 do
CPC/2015. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo
patrono constituído nos autos.
Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do
CPC/2015, a intimação da penhora deve ser
feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a
hipótese de não haver procurador constituído
nos autos.

 As varas especializadas em matéria
agrária previstas no art. 126 da CF/88
podem julgar outras matérias correlacionadas (exs: ambientais e minerárias), além de processos criminais que
tenham motivação agrária, não podendo, contudo, julgar matérias federais
As varas especializadas em matéria agrária
(art. 126 da CF/88) não possuem, necessariamente, competência restrita apenas à matéria
de sua especialização.
Não ofende a CF a legislação estadual que atribui competência aos juízes agrários, ambientais e minerários para a apreciação de causas
penais, cujos delitos tenham sido cometidos
em razão de motivação predominantemente
agrária, minerária, fundiária e ambiental.
É inconstitucional dispositivo de lei estadual
que atribui competência a juízes estaduais
para julgar matérias de competência da justiça federal.
STF. Plenário. ADI 3433/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1/10/2021 (Info 1032).

 Nas ações coletivas é possível a limitação do número de substituídos em
cada cumprimento de sentença
Nas ações coletivas é possível a limitação do
número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação extensiva do art.
113, § 1º, do Código de Processo Civil.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.947.661-RS, Rel. Min. Og
Fernandes, julgado em 23/09/2021 (Info 712).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.904.872-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/09/2021 (Info 711).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
 O Ministério Público não tem legitimidade para promover ACP pedindo
que os proprietários de imóveis sejam obrigados a pagar taxa em favor
de associação de moradores
O Ministério Público possui legitimidade para
promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo que de natureza
disponível, desde que o interesse jurídico
tutelado possua relevante natureza social.
Se a ação tem por finalidade apenas evitar
a cobrança de taxas, supostamente ilegais,
por específica associação de moradores, essa
causa não transcende a esfera de interesses
puramente particulares e, consequentemente,
não possui a relevância social exigida para a
tutela coletiva.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.585.794-MG, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em
28/09/2021 (Info 712).

 O autor responde pelo pagamento de
honorários advocatícios se o pedido
de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação,
ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
Em caso de desistência da ação após a citação e
antes de apresentada a contestação, é devida a
condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que deve observar a regra
geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015.
O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes
da contestação sem pagamento de honorários
advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.819.876-SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
05/10/2021 (Info 713).

 Compete à Justiça Federal processar
e julgar ações rescisórias movidas
por ente federal contra acórdão ou
sentença da Justiça estadual
Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o
objetivo de desconstituir sentença transitada
em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal.
STF. Plenário. RE 598650/MS, Rel. Min. Marco
Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 8/10/2021 (Repercussão
Geral – Tema 775) (Info 1033).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
 Somente se admite a técnica do julgamento ampliado, em agravo de instrumento, quando houver o provimento do recurso por maioria de votos e desde que a
decisão agravada tenha julgado parcialmente o mérito
Caso hipotético: a empresa “D” ingressou com execução de título extrajudicial contra a empresa “U”.
A executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo a ilegitimidade ativa da exequente. O juiz indeferiu a exceção de pré-executividade. A devedora interpôs agravo de instrumento. O
recurso foi distribuído para a 1ª Câmara Cível, composta por três Desembargadores (Regina, Maria
e Ricardo). Regina, a relatora, votou por negar provimento ao agravo. Maria acompanhou a relatora.
Ricardo, contudo, votou por dar provimento ao agravo. Diante disso, o Desembargador Presidente
da Câmara Cível entendeu que deveria aplicar a técnica do julgamento colegiado (art. 942 do CPC) e
assim convocou dois Desembargadores (João e Pedro) para também votarem. João e Pedro acompanharam o voto de Ricardo e, desse modo, foi dado provimento ao agravo.
O STJ entendeu que não deveria ter sido aplicado o art. 942 do CPC. Esse dispositivo, ao tratar sobre
a técnica ampliada de julgamento envolvendo o agravo de instrumento, afirma que é necessário
que, no julgamento inicial do agravo, tenha havido a reforma da decisão que julgar parcialmente
o mérito da causa. Assim, no que tange ao agravo, só se aplica o art. 942 do CPC, se a maioria do
Tribunal estiver reformando a decisão interlocutória e desde que esta verse sobre o mérito da causa. No caso concreto, a Câmara Cível estava votando para negar provimento ao agravo e a decisão
agravada não tratava sobre o mérito da causa. Logo, não foi correto suspender o julgamento e aplicar a técnica do art. 942 do CPC.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.960.580-MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/10/2021 (Info 713).

 A prolação de sentença objeto de recurso de apelação não acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento pendente de julgamento que
versa sobre a consumação da prescrição
Exemplo hipotético: João ajuizou ação de cobrança contra Pedro. Na contestação Pedro alegou que
a pretensão estaria prescrita. Logo, pediu a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juiz, contudo, não concordou e proferiu decisão interlocutória rejeitando a arguição de prescrição. Contra essa decisão, Pedro interpôs agravo de instrumento, insistindo
no argumento de que teria havido a consumação da prescrição. Antes que o agravo de instrumento
fosse julgado, houve a prolação de sentença. Mesmo assim, não haverá perda superveniente do
objeto de agravo de instrumento que versa sobre a consumação da prescrição.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.921.166-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/10/2021 (Info 713).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
 É devido o recolhimento inicial de custas judiciais no âmbito de liquidação de
sentença coletiva genérica, proposta por associação, em nome de titulares de
direito material específico e determinado
Caso concreto: o IDEC, associação de defesa dos consumidores, ingressou com pedido de liquidação
de sentença coletiva genérica. Vale ressaltar que o IDEC propôs a liquidação na condição de representante processual de um grupo de 10 consumidores. A associação terá que adiantar o pagamento
das custas judiciais não se aplicando o art. 18 da LACP e do art. 87 do CDC.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.637.366-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/10/2021 (Info 713).

DIREITO PENAL
 Não comete crime o médico do SUS que cobra do paciente um valor pelo fato de
utilizar, na cirurgia, a sua máquina particular de videolaparoscopia (que não é
oferecida na rede pública)
Para tipificação do art. 317 do Código Penal - corrupção passiva -, deve ser demonstrada a solicitação ou recebimento de vantagem indevida pelo agente público, não configurada quando há mero
ressarcimento ou reembolso de despesa.
STJ. 5ª Turma. HC 541.447-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/09/2021 (Info 709).

 Não é possível que o agente responda pela prática do crime do art. 34 da Lei
11.343/2006 quando a posse dos instrumentos configura ato preparatório destinado ao consumo pessoal de entorpecente
Para que se configure a lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 34 da Lei nº 11.343/2006, a ação de
possuir maquinário e/ou objetos deve ter o especial fim de fabricar, preparar, produzir ou transformar drogas, visando ao tráfico.
Assim, ainda que o crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/2006 possa subsistir de forma autônoma, não é possível que o agente responda pela prática do referido delito quando a posse dos instrumentos se configura como ato preparatório destinado ao consumo pessoal de entorpecente.
As condutas previstas no art. 28 da Lei de Drogas recebem tratamento legislativo mais brando,
razão pela qual não há respaldo legal para punir com maior rigor as ações que antecedem o próprio
consumo pessoal do entorpecente.
STJ. 6ª Turma. RHC 135.617-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/09/2021 (Info 709).

25

JULGADOS
EM DESTAQUE

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

DIREITO PENAL
 O crime de remoção de órgãos qualificado pelo resultado morte, previsto
no art. 14, § 4º, da Lei nº 9.434/97, não
é de competência do Júri
É do juízo criminal singular a competência
para julgar o crime de remoção ilegal de órgãos, praticado em pessoa viva e que resulte morte, previsto no art. 14, § 4º, da Lei nº
9.434/97 (Lei de Transplantes).
Caso concreto: um menino de 10 anos caiu de
uma altura de 10 metros e foi levado para o
pronto-socorro, onde se verificou a necessidade de se realizar uma cirurgia de emergência.
Durante a cirurgia, com o garoto ainda vivo,
os médicos retiraram seus dois rins com o
objetivo de vendê-los no comércio ilegal de
órgãos. O menino faleceu. Diante disso, surgiu
a seguinte controvérsia: os médicos praticaram o crime de homicídio doloso (art. 121, §
2º, I e IV, do CP) ou o delito de remoção ilegal
de órgãos com resultado morte (art. 14, § 4º,
da Lei 9.434/97)?
O crime praticado foi o de remoção ilegal de
órgãos com resultado morte (art. 14, § 4º, da
Lei 9.434/97).
Trata-se do crime do art. 14, § 4º da Lei
9.434/97 porque a finalidade era a remoção
dos órgãos. O bem jurídico a ser protegido,
no caso, é a incolumidade pública, a ética e a
moralidade no contexto da doação de órgãos
e tecidos, além da preservação da integridade
física das pessoas e do respeito à memória
dos mortos.
STF. Plenário. RE 1313494/MG, Rel. Min. Dias
Toffoli, julgado em 14/9/2021 (Info 1030).

 A indisponibilidade de bens da Lei
9.613/98 pode atingir também bens de
origem ilícita, bens adquiridos antes
mesmo do crime e bens da pessoa jurídica ou mesmo de um familiar não
denunciado, desde que haja indícios
de que houve confusão patrimonial
Segundo o art. 4º da Lei nº 9.613/98, havendo
indícios suficientes de infração penal, o juiz
poderá decretar medidas assecuratórias de
bens, direitos ou valores do investigado ou
acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto
ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou
das infrações penais antecedentes.
O § 4º do art. 4º complementa o caput ao
dizer que a medida assecuratória pode recair
sobre bens, direitos ou valores com duas possíveis finalidades:
a) para reparação do dano decorrente da infração penal (seja o antecedente ou a própria
lavagem); ou
b) para pagamento de prestação pecuniária,
multa e custas.
De acordo com o STJ, a medida assecuratória
de indisponibilidade de bens, prevista no art.
4º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, pode atingir bens
de origem lícita ou ilícita, adquiridos antes
ou depois da infração penal, bem como de
pessoa jurídica ou familiar não denunciado,
quando houver confusão patrimonial.
STJ. Corte Especial. Inq 1.190-DF, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/09/2021
(Info 710).
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DIREITO PENAL
 A apreensão de ínfima quantidade de
munição desacompanhada da arma
de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta
O simples fato de os cartuchos apreendidos
estarem desacompanhados da respectiva
arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas
a fim de se aferir:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente;
b) a ausência de periculosidade social da ação;
c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso concreto, embora o réu tenha sido
preso com apenas uma munição de uso
restrito, desacompanhada de arma de fogo,
ele foi também condenado pela prática dos
crimes descritos nos arts. 33 e 35, da Lei nº
11.343/2006 (tráfico de drogas e associação
para o tráfico), o que afasta o reconhecimento
da atipicidade da conduta, por não estarem
demonstradas a mínima ofensividade da ação
e a ausência de periculosidade social exigidas
para tal finalidade.

 Agente pretendia praticar roubo e foi
surpreendido após romper o cadeado
e destruir a fechadura da porta da
casa da vítima; não se pode falar em
tentativa de roubo
Adotando-se a teoria objetivo-formal, o rompimento de cadeado e destruição de fechadura
da porta da casa da vítima, com o intuito de,
mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado.
Caso adaptado: João e Pedro caminhavam nas
ruas de um bairro e decidiram praticar assalto
em uma das casas. Eles arrombaram o cadeado e destruíram a fechadura da porta da casa,
no entanto, quando iam adentrar na residência, passou uma viatura da Polícia Militar. Os
indivíduos correram quando perceberam a
presença das autoridades de segurança. Os
policiais perseguiram a dupla, conseguindo
prendê-los. Com eles, foi encontrada uma
arma de fogo de uso permitido. Vale ressaltar,
contudo, que não possuíam porte de arma.
Não se pode falar que houve roubo circunstanciado tentado.
STJ. 5ª Turma. AREsp 974.254-TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021 (Info 711).

STJ. 3ª Seção. EREsp 1.856.980-SC, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/09/2021
(Info 710).
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DIREITO PENAL
 A simulação de arma de fogo pode
sim configurar a “grave ameaça”,
para os fins do tipo do art. 213 do Código Penal
Caso concreto: o acusado, fingindo que estava
portando uma arma de fogo, obrigou a vítima
a retirar a sua própria blusa, ocasião em que
passou a tocar nos seios da mulher. Além
disso, ele obrigou a vítima a masturbá-lo. Vale
ressaltar que, na realidade, o acusado não
estava, de fato, portando uma arma de fogo.
A todo instante, contudo, o indivíduo afirmava
que, se a vítima não atendesse as suas ordens,
ele iria atirar contra ela. O juiz condenou o réu
por estupro (art. 213 do CP), mas o Tribunal de
Justiça, atendendo pedido da defesa, desclassificou a conduta para o crime de importunação sexual, prevista no art. 215-A do CP, por
entender que não houve grave ameaça já que
o réu não estava realmente armado.
O STJ restabeleceu a condenação por estupro. A
simulação de arma de fogo pode sim configurar
a “grave ameaça”. Isso porque a “grave ameaça”
deve ser analisada com base no sentimento
unilateral que é provocado no espírito da vítima
subjugada. A existência de grave ameaça não
depende do risco objetivo e concreto a que a
vítima foi efetivamente submetida.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.916.611-RJ, Rel. Min.
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), julgado em 21/09/2021
(Info 711).

 Nas hipóteses de crime contra a economia popular por pirâmide financeira, a identificação de algumas das
vítimas não enseja a responsabilização penal do agente pela prática de
estelionato
O crime do art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51 (crime
contra a economia popular) se assemelha
muito com o estelionato, previsto no art. 171
do Código Penal.
A diferença, contudo, está na objetividade
jurídica. Nos crimes da Lei nº 1.521/51, o bem
jurídico é o patrimônio do povo ou de um
número indeterminado de pessoas (protege a
economia popular).
No estelionato, o bem jurídico envolve o patrimônio de uma ou algumas pessoas determinadas.
Assim, embora em ambos os crimes exista o
meio fraudulento, no crime contra a economia
popular tem-se a captação criminosa do dinheiro de todos (número indeterminado de vítimas),
enquanto no estelionato se verifica o direcionamento da conduta a vítimas específicas.
O fato de terem sido identificadas algumas
vítimas não significa que não tenha havido a
captação genérica de atingidos. Logo, trata-se
de crime contra a economia popular.
O caso é, portanto, de aplicação da regra da
especialidade (o crime do art. 2º, IX, da Lei nº
1.521/51 é especial em relação ao estelionato),
não sendo hipótese de crimes independentes,
em concurso formal, continuado ou material.
STJ. 6ª Turma. RHC 132.655-RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, julgado em 28/09/2021 (Info 711).
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DIREITO PENAL
 A mera interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de
excesso de exação
Caso concreto: registrador de imóveis cobrou emolumentos (taxa) a mais do que seriam devidos ao
aplicar procedimento diverso do que era estabelecido na lei. Ocorre que o texto da lei era confuso e
gerava dificuldade exegética, dando margem a interpretações diversas.
Diante disso, o STJ acolheu a tese defensiva de que a lei era obscura e não permitia precisar a exata
forma de cobrança dos emolumentos cartorários no caso especificado pela denúncia.
Embora o réu possa ter cobrado de forma errônea os emolumentos, o fez por mero erro de interpretação da legislação tributária no tocante ao método de cálculo do tributo, e não como resultado
de conduta criminosa.
Assim, o réu foi absolvido, com fundamento no art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.943.262-SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 05/10/2021 (Info 712).

 O histórico infracional é suficiente para afastar a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006?
O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da
Lei nº 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias
excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos
autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração.
STJ. 3ª Turma. EREsp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, julgado em
08/09/2021 (Info 712).
O STF possui a mesma posição? Para o STF, a existência de atos infracionais pode servir para afastar
o benefício do § 4º do art. 33 da LD?
1ª Turma do STF: SIM. RHC 190434 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/08/2021.
2ª Turma do STF: NÃO. STF. 2ª Turma. HC 202574 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
17/08/2021.
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DIREITO PENAL
 Se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui circunstância judicial reconhecida na sentença, isso deve gerar a diminuição da pena
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença
condenatória.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021 (Info 713).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
 O réu, pronunciado por homicídio, foi
diplomado Deputado Federal e os autos
subiram ao STF; chegando lá, o Ministro determinou nova oitiva das testemunhas conforme o rito da Lei 8.038/90;
isso não significa que o STF tenha reconhecido a nulidade da pronúncia
A reinquirição de testemunha de defesa, na
fase de diligências da ação penal originária,
consoante o art. 10 da Lei nº 8.038/90, não
implica a implícita declaração de nulidade da
pronúncia, proferida quando não havia prerrogativa de foro.
STJ. 5ª Turma. RHC 133.694-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/09/2021 (Info 709).

 Não é cabível a pronúncia fundada
exclusivamente em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”
Muito embora a análise aprofundada dos
elementos probatórios seja feita somente
pelo Tribunal do Júri, não se pode admitir, em
um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho
indireto (por ouvir dizer) como prova idônea,
de per si, para submeter alguém a julgamento
pelo Tribunal Popular.
STJ. 5ª Turma. HC 673.138-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/09/2021
(Info 709).
STJ. 6ª Turma. REsp 1649663/MG, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/09/2021.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 Não havendo na sentença condenatória transitada em julgado determinação expressa de reparação do
dano ou de devolução do produto do
ilícito, não pode o juízo das execuções
inserir referida condição para fins de
progressão de regime

 A busca e apreensão de bens em interior de veículo é legal e inerente ao
dever de fiscalização regular da PRF,
em se tratando do flagrante de transporte de vultosa quantia em dinheiro
e não tendo o investigado logrado
justificar o motivo de tal conduta

Para que a reparação do dano ou a devolução
do produto do ilícito faça parte da própria
execução penal, condicionando a progressão
de regime, é necessário que essa determinação de reparação ou ressarcimento conste
expressamente da sentença condenatória, de
forma individualizada e em observância aos
princípios da ampla defesa e do contraditório,
observando-se, assim, o devido processo legal.

Caso concreto: Pedro parou seu veículo no
acostamento da rodovia para trocar um pneu
furado. Em seguida, estacionou logo atrás uma
viatura da Polícia Rodoviária Federal. Questionado pelos policiais sobre o que havia no
interior do veículo, Pedro respondeu que tinha
dinheiro pertencente à sua empresa. Os agentes da PRF fizeram uma busca e apreensão
no automóvel e constaram a presença de R$
1.215.000,00 (um milhão e duzentos e quinze
mil reais) na mala. Pedro não conseguiu demonstrar minimamente a origem lícita do numerário, razão pela qual o dinheiro foi apreendido, tendo sido instaurado inquérito policial
para apurar a eventual prática do crime de
lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98).

STJ. 5ª Turma. HC 686.334-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/09/2021
(Info 709).

 É possível a juntada de documentos
novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos
Viola o princípio constitucional da ampla
defesa o indeferimento de prova nova sem a
demonstração de seu caráter manifestamente protelatório ou meramente tumultuário,
especialmente quando esta teve como causa
situação processual superveniente.
É possível a aplicação ao processo penal, por
analogia, do art. 435 do CPC.
STJ. 6ª Turma. HC 545.097-SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, julgado em 28/09/2021 (Info 711).

O STJ considerou correta a conduta dos
agentes. O próprio investigado informou aos
policiais que dispunha de uma quantia em
dinheiro no interior do veículo, tendo os agentes rodoviários federais agido dentro do dever
de fiscalização regular, inerente às funções
legais. Em se tratando do flagrante de transporte de vultosa quantia em dinheiro e não
tendo o investigado conseguido justificar o
motivo de tal conduta, não há que se falar em
ausência de justa causa para as investigações.
STJ. 6ª Turma. RHC 142.250-RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/09/2021
(Info 711).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 Ao reincidente não específico em crime hediondo, aplica-se, inclusive retroativamente, o inciso V do art. 112 da LEP para fins de progressão de regime
Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII)
aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso
V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado
sem resultado morte reincidente não específico.
STF. Plenário. ARE 1327963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/09/2021 (Repercussão Geral
– Tema 1169) (Info 1032).

 A firmeza do magistrado presidente na condução do julgamento não acarreta,
necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados
No procedimento do Júri, o magistrado presidente não é mero espectador inerte do julgamento,
possuindo, não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da
verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante os debates (art.
497 do CPP).
Desse modo, não há que se falar em excesso de linguagem do Juiz presidente, quando, no exercício
de suas atribuições na condução do julgamento, intervém tão somente para fazer cessar os excessos e abusos cometidos pela defesa durante a sessão plenária e esclarecer fatos não relacionados
com a materialidade ou a autoria dos diversos crimes imputados ao paciente.
STJ. 5ª Turma. HC 694.450-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 05/10/2021 (Info 712).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 A independência das instâncias deve ser mitigada quando, nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria, o mesmo fato for provado na esfera
administrativa, mas não o for no processo criminal
Caso adptado: João foi condenado pela prática de um crime e cumpre pena no presídio. Determinado dia houve uma tentativa de fuga com violência contra os carcereiros. Foi instaurado procedimento administrativo disciplinar no qual ficou reconhecido que João foi um dos responsáveis pela
tentativa de fuga com destruição do patrimônio público. Dessa forma, ficou reconhecido que João
praticou falta grave (art. 50, II, da LEP).
Posteriormente, com base nesses mesmos fatos, João foi denunciado pelo Ministério Público acusado de ter praticado o crime do art. 352 do CP. No processo criminal, João foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria.
Embora não se possa negar a independência entre as esferas - segundo a qual, em tese, admite-se
repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material
ou de negativa de autoria -, não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não
provado na esfera criminal e por provado na esfera administrativa.
Assim, quando o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no
âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à
coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias.
STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no HC 601.533-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
21/09/2021 (Info 712).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 Aplica-se o limite temporal previsto no art. 75 do Código Penal ao apenado em
livramento condicional
O período em que o réu permanece em livramento condicional deve ser considerado para o cálculo
do tempo máximo de cumprimento de pena previsto no art. 75 do CP.
Exemplo: Pedro foi condenado a 45 anos de reclusão. Após 15 anos no cárcere, ele recebeu o livramento condicional. Isso significa que ele ficará solto (em período de prova) até o fim da pena imposta. Logo, o período de prova seria, em tese, de 30 anos (45 é o total da pena; como já cumpriu 15,
teria ainda 30 anos restantes). Depois de 25 anos no período de prova, Pedro poderá pedir a extinção da pena já que cumpriu o máximo de pena previsto pela legislação brasileira, ou seja, 40 anos,
nos termos do art. 75 do CP.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.922.012-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/10/2021 (Info 712).

 É inexigível o pagamento de custas processuais em embargos de divergência
oriundos de ação penal pública
É necessário o pagamento de custas para a interposição de embargos de divergência em matéria penal?
NÃO. O art. 806 do CPP prevê que o pagamento prévio de custas somente é exigível nos casos de
ação penal privada. Logo, não há pagamento prévio quando se tratar de ação penal pública.
O art. 7º da Lei nº 11.636/2007, que trata sobre as custas devidas no âmbito do STJ, também dispõe que
apenas as ações penais privadas exigem o recolhimento antecipado (no início do processo) de custas.
Os embargos de divergência, embora não sejam previstos realmente na legislação processual penal,
se forem manejados dentro de um processo criminal, não estão sujeitos ao pagamento de custas.
STJ. Corte Especial. EAREsp 1.809.270-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Laurita
Vaz, julgado em 06/10/2021 (Info 713).

 Em caso de conexão entre crime de competência da Justiça comum (federal ou
estadual) e crime eleitoral, os delitos serão julgados conjuntamente pela Justiça
Eleitoral
A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe
forem conexos.
STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019 (Info 933).
STJ. 5ª Turma. HC 612.636-RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Rel.
Acd. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/10/2021 (Info 713).
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DIREITO TRIBUTÁRIO
 É inconstitucional lei estadual que
verse sobre a responsabilidade de
terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas
pelo CTN

 Se o crédito de ICMS for extinto mediante compensação, o Estado-membro deverá efetuar, neste mesmo ato,
o repasse das parcelas que cabem
aos Municípios

É formalmente inconstitucional norma estadual que atribui ao contabilista a responsabilidade solidária, quanto ao pagamento de impostos e de penalidades pecuniárias, no caso
de suas ações ou omissões concorrerem para
a prática de infração à legislação tributária.

O repasse referente à participação que o
município faz jus sobre o ICMS compensado
com precatório se dá com a aceitação desse
último com forma de quitação do crédito tributário, não estando condicionado (o repasse)
ao momento em que o crédito estampado no
precatório for efetivamente disponibilizado
em espécie, segundo a ordem cronológica.

Tese fixada pelo STF: “É inconstitucional lei
estadual que verse sobre a responsabilidade
de terceiros por infrações de forma diversa
das regras gerais estabelecidas pelo Código
Tributário Nacional”.
STF. Plenário. ADI 6284/GO, Rel. Min. Roberto
Barroso, julgado em 14/9/2021 (Info 1029).

 No drawback-suspensão, o termo
inicial para fins de multa e juros moratórios será o 31º dia do inadimplemento do compromisso de exportar,
ou seja, quando escoado o prazo da
suspensão

É o que prevê o art. 4º, § 1º da LC 63/90:
Art. 4º (...) § 1º Na hipótese de ser o crédito
relativo ao Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação extinto por compensação ou transação,
a repartição estadual deverá, no mesmo ato,
efetuar o depósito ou a remessa dos 25% (vinte e cinco por cento) pertencentes aos Municípios na conta de que trata este artigo.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.894.736-PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/09/2021 (Info 710).

A multa moratória na hipótese de descumprimento, pelo contribuinte beneficiário, da
obrigação de exportar no regime especial de
drawback em sua modalidade suspensão,
somente ocorrerá após o trigésimo dia do
inadimplemento.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.580.304-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 16/09/2021 (Info 710).
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DIREITO TRIBUTÁRIO
 Não incidem IRPJ e CSLL sobre os
juros decorrentes da mora na devolução de valores determinada em ação
de repetição do indébito tributário
Os valores relativos à taxa Selic recebidos pelo
contribuinte na repetição de indébito tributário não compõem a base de incidência do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
Tese fixada pelo STF:
“É inconstitucional a incidência do IRPJ e da
CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic
recebidos em razão de repetição de indébito
tributário”.
STF. Plenário. RE 1063187/SC, Rel. Min. Dias
Toffoli, julgado em 24/9/2021 (Repercussão
Geral – Tema 962) (Info 1031).

 Os Estados, DF e Municípios possuem
direito à arrecadação do IR retido na
fonte, incidente sobre rendimentos
pagos por eles, suas autarquias e
fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de
bens ou serviços
Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na
fonte incidente sobre valores pagos por eles,
suas autarquias e fundações a pessoas físicas
ou jurídicas contratadas para a prestação de
bens ou serviços, conforme disposto nos arts.
158, I, e 157, I, da Constituição Federal.
STF. Plenário. RE 1293453/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 8/10/2021
(Repercussão Geral – Tema 1130) (Info 1033).

 Os valores recolhidos a título de
CPRB integram a base de cálculo do
PIS e da COFINS
Os valores recolhidos a título de Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.945.068-RS, Rel. Min.
Manoel Erhardt (Desembargador convocado
do TRF da 5ª Região), julgado em 05/10/2021
(Info 712).
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
 A partir de 05/09/96, deve ser utilizado
um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade para correção monetária dos
benefícios da previdência privada; na
falta de repactuação, incide o IPCA-E
A partir da vigência da Circular/SUSEP n.
11/1996, é possível ser pactuado que os
reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência
complementar passem a ser feitos com utilização de um Índice Geral de Preços de Ampla
Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV,
IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de
repactuação, deve incidir o IPCA-E.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.656.161-RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 16/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 977) (Info 710).

 A falta de estudo atuarial específico e
prévio não inviabiliza o aumento da
alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, não sendo irrazoável o aumento de 11% para 13,25%
1. A ausência de estudo atuarial específico e
prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos
não implica vício de inconstitucionalidade,
mas mera irregularidade que pode ser sanada
pela demonstração do déficit financeiro ou
atuarial que justificava a medida.

 A tese fixada pelo STJ no Tema 1031
(reconhecimento do tempo especial
para a atividade de vigilante) é aplicável mesmo após a EC 103/2019
No dia 09/12/2020, o STJ, ao apreciar o Resp
1.830.508-RS, decidiu que é possível reconhecer como tempo especial a atividade de
vigilante mesmo após normas de 1995 e 1997,
mas isso depende de prova da nocividade.
Ao julgar embargos de declaração, o STJ deixou expressamente previsto que esse entendimento vale mesmo após a EC 103/2019:
É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo após
EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de
fogo, em data posterior à Lei nº 9.032/95 e ao
Decreto nº 2.172/97, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade,
por qualquer meio de prova até 05/03/1997,
momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material
equivalente, para comprovar a permanente,
não ocasional nem intermitente, exposição à
atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado.
STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.830.508-RS,
Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
convocado do TRF da 5ª Região), julgado em
22/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1031)
(Info 711).

2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para
13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.
STF. Plenário. ARE 875958/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/10/2021 (Repercussão Geral – Tema 933) (Info 1034).
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