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COMENTÁRIOS À LEI 14.188/2021:  
CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA,  
NOVA QUALIFICADORA PARA LESÃO CORPORAL  
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO  
E PROGRAMA SINAL VERMELHO

A Lei nº 14.188/2021 tratou sobre quatro assuntos:

• instituiu o programa de “Sinal Vermelho” contra a Violência Doméstica como uma das medidas de en-
frentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher;

• nova qualificadora para a lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do 
sexo feminino;

• criou o crime de violência psicológica contra a mulher;

• inserção da integridade psicológica no art. 12-C da Lei Maria da Penha.

PROGRAMA “SINAL VERMELHO”

O programa “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica” é mais uma iniciativa para enfrentar a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher.

Como funciona o programa?

A mulher procura uma repartição pública ou uma empresa participante do programa (ex: drogarias, res-
taurantes, salões de beleza) e, para denunciar que está sendo vítima de violência doméstica, escreve um 
“X” com batom vermelho (ou qualquer outro material), na palma de sua mão ou em um pedaço de papel.

Ao verificar esse sinal, as atendentes acionam, de forma discreta, a Polícia, por meio de um canal imediato 
de comunicação, a fim de que a mulher tenha a devida assistência.
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Em seguida, se possível, conduz a vítima a um espaço reservado, para aguardar a chegada da Polícia. Caso 
não seja possível, anota-se os dados da mulher para fornecer às autoridades.

Veja os artigos da Lei que tratam sobre o tema:

Art. 2º Fica autorizada a integração entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, 
a Defensoria Pública, os órgãos de segurança pública e as entidades privadas, para a promoção e a 
realização do programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como medida de ajuda à mu-
lher vítima de violência doméstica e familiar, conforme os incisos I, V e VII do caput do art. 8º da Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006.

Parágrafo único. Os órgãos mencionados no caput deste artigo deverão estabelecer um canal de 
comunicação imediata com as entidades privadas de todo o País participantes do programa, a fim de 
viabilizar assistência e segurança à vítima, a partir do momento em que houver sido efetuada a denún-
cia por meio do código “sinal em formato de X”, preferencialmente feito na mão e na cor vermelha.

Art. 3º A identificação do código referido no parágrafo único do art. 2º desta Lei poderá ser feita pela 
vítima pessoalmente em repartições públicas e entidades privadas de todo o País e, para isso, deverão 
ser realizadas campanha informativa e capacitação permanente dos profissionais pertencentes ao 
programa, conforme dispõe o inciso VII do caput do art. 8º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha), para encaminhamento da vítima ao atendimento especializado na localidade.

Vale ressaltar que, mesmo antes da Lei nº 14.188/2021, esse programa já havia sido lançado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) em junho de 2020.

No site do CNJ há cartilhas explicando o programa que já conta com inúmeras empresas participantes:
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NOVA QUALIFICADORA PARA A LESÃO CORPORAL SIMPLES COMETIDA CONTRA A MULHER

No art. 129 do Código Penal existem diferentes formas de lesão corporal:

LESÃO CORPORAL

(art. 129)

DOLOSA

Leve (caput e § 9º)
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Obs: pode ser aplicada a substituição do § 5º.

Obs2: a lesão corporal leve praticada com violência doméstica era punida no art. 129, § 9º, 

conforme veremos mais abaixo.

Grave (§ 1º)
§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Obs: pode ser aplicado o privilégio do § 4º.

Gravíssima (§ 2º)
§ 2º Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incurável;

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente;

V - aborto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Obs: pode ser aplicado o privilégio do § 4º.

Seguida de morte (§ 3º)
§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem 

assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Obs: pode ser aplicado o privilégio do § 4º.

CULPOSA

(§ 6º)

Lesão corporal culposa (§ 6º)
§ 6º Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Obs: aplicam-se os benefícios dos §§ 7º e 8º à lesão corporal culposa.

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do 

art. 121 deste Código.

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.



REPORTAGEM 
DE CAPA

4

Como tipificar uma lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica?

Depende:

1) Se for lesão leve:

Lesão corporal LEVE praticada em contexto de violência doméstica

Antes da Lei 14.188/2021 Depois da Lei 14.188/2021

A conduta se enquadrava no § 9º do art. 129, não 
importando se a vítima fosse homem ou mulher:

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, 
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou 
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 
prevalecendo-se o agente das relações domésti-

cas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Depende:

1) Se a lesão for praticada contra a mulher, por 
razões da condição do sexo feminino, a conduta 

se enquadra no § 13 do art. 129: 

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por 
razões da condição do sexo feminino, nos termos 

do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

2) Nos demais casos (ex: vítima homem): a conduta 
continua sendo tipificada no § 9º do art. 129 do CP.

2) Se for lesão grave, gravíssima ou seguida de morte:

Aplica-se o § 1º (grave), § 2º (gravíssima) ou o § 3º (lesão seguida de morte) cumulada com a causa de au-
mento de pena do § 10:

Art. 129 (...)

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste 
artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

O novo § 13 do art. 129 do CP, inserido pela Lei nº 14.188/2021, pune apenas a lesão corporal praticada no 
contexto de violência doméstica?

NÃO. Veja novamente a redação do dispositivo:

Art. 129 (...) 

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos 
do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).
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O legislador previu, no § 2º-A do art. 121, uma 
norma penal interpretativa, ou seja, um dispo-
sitivo para esclarecer o que significa “razões de 
condição de sexo feminino”:

Art. 121 (...)

§ 2º-A Considera-se que há “razões de condição 
de sexo feminino” quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição 
de mulher.

Desse modo, o novo § 13 do art. 129 do CP, inse-
rido pela Lei nº 14.188/2021, pune duas situações 
distintas:

a) Lesão corporal praticada contra mulher no 
contexto de violência doméstica e familiar;

b) Lesão corporal praticada contra mulher em 
razão de menosprezo ou discriminação ao seu 
gênero.

a) Lesão corporal praticada contra mulher no 
contexto de violência doméstica e familiar

É preciso contextualizar o tema e buscar a inter-
pretação sistemática, socorrendo-se da definição 
de “violência doméstica e familiar” encontrada no 
art. 5º da Lei n.° 11.340/2006 (Lei Maria da Pe-
nha), que assim a conceitua:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher qual-
quer ação ou omissão baseada no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, com-
preendida como o espaço de convívio perma-
nente de pessoas, com ou sem vínculo fami-
liar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como 
a comunidade formada por indivíduos que 
são ou se consideram aparentados, unidos 
por laços naturais, por afinidade ou por von-
tade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual 
o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação.

Desse modo, conclui-se que, mesmo no caso de 
lesão corporal praticada no contexto de violência 
doméstica e familiar, será indispensável que o 
crime envolva o gênero (“razões de condição de 
sexo feminino”).

Ex.1: marido que pratica lesão corporal contra a 
mulher porque acha que ela não tem “direito” de 
se separar dele.

Ex.2: companheiro que pratica lesão corporal 
contra a sua companheira porque quando che-
gou em casa o jantar não estava pronto.

Por outro lado, ainda que a violência aconteça 
no ambiente doméstico ou familiar e mesmo que 
tenha a mulher como vítima, não se aplicará o 
art. 129, § 13 do CP se não existir, no caso concre-
to, uma motivação baseada no gênero (“razões 
de condição de sexo feminino”). Ex: duas irmãs, 
que vivem na mesma casa, disputam a herança 
do pai falecido; determinado dia, durante uma 
discussão sobre a herança, uma delas pratica 
lesão corporal contra a outra; esse crime foi co-
metido com violência doméstica, já que envolveu 
duas pessoas que tinha relação íntima de afeto, 
mas não se aplicará o § 13 do art. 129 porque 
não foi uma lesão baseada no gênero (não houve 
violência de gênero, menosprezo à condição de 
mulher), tendo a motivação do delito sido mera-
mente patrimonial.
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É o que se extrai da jurisprudência do STJ:

(...) 1. Nos termos do art. 4º da Lei Maria da 
Penha, ao se interpretar a referida norma, 
deve-se levar em conta os fins sociais bus-
cados pelo legislador, conferindo à norma 
um significado que a insira no contexto em 
que foi concebida. Esta Corte possui enten-
dimento jurisprudencial no sentido de que a 
Lei n. 11.340/2006, denominada Lei Maria da 
Penha, objetiva proteger a mulher da violên-
cia doméstica e familiar que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, 
e dano moral ou patrimonial, desde que o 
crime seja cometido no âmbito da unidade 
doméstica, da família ou em qualquer relação 
íntima de afeto (AgRg no REsp n. 1.427.927/RJ, 
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, 
julgado em 20/3/2014, DJe 28/3/2014).

2. Nesse contexto, é de se ter claro que a pró-
pria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos 
específicos para coibir e prevenir a violência 
doméstica praticada contra a mulher, buscan-
do a igualdade substantiva entre os gêneros, 
fundou-se justamente na indiscutível despro-
porcionalidade física existente entre os gêne-
ros, no histórico discriminatório e na cultura 
vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua 
hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verda-
de, são os fundamentos que levaram o legisla-
dor a conferir proteção especial à mulher.

3. A jurisprudência desta Corte Superior 
orienta-se no sentido de que, para que a 
competência dos Juizados Especiais de Violên-
cia Doméstica seja firmada, não basta que o 
crime seja praticado contra mulher no âmbi-
to doméstico ou familiar, exigindo-se que a 
motivação do acusado seja de gênero, ou que 
a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente 
da sua condição de mulher. Na hipótese dos 

autos, entretanto, a Corte de origem asseve-
rou que a lesão praticada contra a vítima, pelo 
ora recorrido, não se encontra abrangida pelo 
artigo 5° da Lei Maria da Penha, uma vez que a 
agressão originou em razão de uma discussão 
relacionada ao fato da motocicleta do namo-
rado da vítima estar na garagem da residência 
do acusado e pelo fato do autor não aprovar o 
relacionamento amoroso da ofendida. E acres-
centou, ainda, que in casu, verifica-se que a 
prática do crime de lesão corporal não decor-
re da existência de uma relação de domínio/
subordinação do acusado para com a vítima 
no ambiente familiar, condição sine qua non 
aplicação da citada norma. Mas, sim, pelo fato 
do acusado não aceitar o relacionamento da 
vítima com a testemunha Givanildo. (...)

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1700026/GO, 
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado 
em 03/11/2020. 

b) Menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher

Para ser enquadrado neste inciso, é necessário 
que, além de a vítima ser mulher, fique caracteri-
zado que o crime foi motivado ou está relaciona-
do com o menosprezo ou discriminação à condi-
ção de mulher.

Ex: funcionário de uma empresa que pratica 
lesão corporal contra a sua colega de trabalho 
em virtude de ela ter conseguido a promoção em 
detrimento dele, já que, em sua visão, ela, por ser 
mulher, não estaria capacitada para a função.

Na hipótese de concurso de pessoas, essa qualifi-
cadora do art. 129, § 13 do CP, se comunica aos 
demais agentes?

SIM. Pelo fato de o § 13 do art. 129 do CP guardar 
relação com a condição da vítima (lesão for prati-
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cada contra a mulher, por razões da condição do 
sexo feminino), trata-se de qualificadora de natu-
reza objetiva (ou seja, ligada ao fato praticado).

Perceba que a qualificadora não está relaciona-
da a aspectos pessoais ou individuais do agente 
delituoso. Daí não se falar de qualificadora de 
natureza subjetiva.

Aliás, o STJ já teve a oportunidade de se debruçar 
sobre o tema quando analisou a qualificadora do 
feminicídio, podendo o raciocínio ali desenvolvi-
do ser aplicado aqui:

Nos termos do art. 121, § 2º-A, II, do CP, é 
devida a incidência da qualificadora do femi-
nicídio nos casos em que o delito é pratica-
do contra mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, possuindo, portanto, 
natureza de ordem objetiva, o que dispensa 
a análise do animus do agente. Assim, não 
há se falar em ocorrência de bis in idem no 
reconhecimento das qualificadoras do motivo 
torpe e do feminicídio, porquanto, a primeira 
tem natureza subjetiva e a segunda objetiva.

STJ. 6ª Turma. HC 433.898/RS, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, julgado em 24/04/2018.

No mesmo sentido acima, em decisão monocráti-
ca, o Min. Felix Fischer observou com detalhes:

“Isso porque a natureza do motivo torpe é 
subjetiva, porquanto de caráter pessoal, en-
quanto o feminicídio possui natureza objeti-
va, pois incide nos crimes praticados contra 
a mulher por razão do seu gênero feminino 
e/ou sempre que o crime estiver atrelado à 
violência doméstica e familiar propriamente 
dita, assim o animus do agente não é objeto 
de análise.” (STJ. REsp 1707113, Rel. Min. Felix 
Fischer, julgado em 29/11/2017)

Comunica-se, portanto, a qualificadora de natu-
reza objetiva do art. 129, § 13, do CP, aos demais 
agentes.

NOVO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA 
A MULHER

A Lei nº 14.188/2021 acrescentou um novo crime 
no art. 147-B do Código Penal: o delito de violên-
cia psicológica contra a mulher.

A violência psicológica não era prevista como crime 
antes da Lei nº 14.188/2021?

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), desde 
a sua edição, previu que a violência doméstica e 
familiar contra a mulher não é apenas a violência 
física, podendo também ser violência psicológica, 
sexual, patrimonial e moral.

Nesse sentido, veja o que diz o art. 7º, II, da Lei nº 
11.340/2006:

Art. 7º São formas de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, entre outras:

(...)

II - a violência psicológica, entendida como 
qualquer conduta que lhe cause dano emocio-
nal e diminuição da autoestima ou que lhe pre-
judique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, me-
diante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
violação de sua intimidade, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação;

A despeito disso, não havia um tipo penal espe-
cífico para punir o agente que causasse violência 
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psicológica contra a mulher. Essa situação ge-
rava, em alguns casos, uma proteção deficiente 
para a mulher, conforme observaram Valéria 
Diez Scarance Fernandes, Thiago Pierobom de 
Ávila e Rogério Sanches Cunha:

“Embora a Lei Maria da Penha contemple a 
violência psicológica no art. 7º, inc. II, até a 
entrada em vigor da Lei n. 14.188/2021 não 
havia no ordenamento jurídico brasileiro um 
tipo penal correspondente. Era contraditó-
rio constar expressamente essa forma de 
violência em uma das leis mais conhecidas e 
importantes do país, que a define como uma 
“violação dos direitos humanos” (art. 6º) e, ao 
mesmo tempo, a conduta correspondente não 
configurar necessariamente um ilícito penal. 
Diversas condutas consistentes em violência 
psicológica – como manipulação, humilhação, 
ridicularização, rebaixamento, vigilância, isola-
mento – não configuravam, na imensa maioria 
dos casos, infração penal. Apesar de serem ilí-
citos civis, não configuravam crime. Não raras 
vezes, vítimas compareciam perante autorida-
des para registrar boletins de ocorrência por 
violência psicológica e eram informadas de 
que a conduta não configurava infração penal 
(sequer contravenção).

A ausência de tipificação também dificultava o 
deferimento de medidas protetivas de urgên-
cia, pois, embora os tribunais superiores e o 
art. 24-A da Lei Maria da Penha permitam a 
medida protetiva civil autônoma, ainda há, la-
mentavelmente, muita resistência em se con-
ceder instrumentos de proteção divorciados 
da infração penal, de um registro de boletim 
de ocorrência ou procedimento criminal.

Com a inserção do art. 147-B no Código Penal, 
essa lacuna é preenchida e passa a ser crime 
praticar violência psicológica contra a mulher.

(...)” (FERNANDES, Valéria Diez Scarance. 
ÁVILA, Thiago Pierobom de; CUNHA, Rogé-
rio Sanches. Violência psicológica contra a 
mulher: comentários à Lei n. 14.188/2021. 
Disponível em: https://meusitejuridico.edito-
rajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentarios-
-lei-n-14-1882021/)

Veja abaixo a redação do novo tipo penal:

Violência psicológica contra a mulher

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher 
que a prejudique e perturbe seu pleno desen-
volvimento ou que vise a degradar ou a con-
trolar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, chanta-
gem, ridicularização, limitação do direito de ir e 
vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo 
à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa, se a conduta não constitui cri-
me mais grave.

Em que consiste o crime:

- Causar dano emocional à mulher que a prejudi-
que e perturbe seu pleno desenvolvimento; ou 

- Causar dano emocional à mulher com o objetivo 
de degradar ou controlar suas ações, comporta-
mentos, crenças e decisões.

Esse dano emocional pode ser praticado, exem-
plificativamente, por meio de:

• ameaça;

• constrangimento;

• humilhação;

• manipulação;
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• isolamento;

• chantagem;

• ridicularização;

• limitação do direito de ir e vir; ou 

• qualquer outro meio que cause prejuízo à sua 
saúde psicológica e autodeterminação.

Sujeito ativo

Trata-se de crime comum, podendo ser praticado 
por qualquer pessoa (homem ou mulher).

Sujeito passivo

Consiste em crime próprio, tendo em vista que 
a vítima deve ser mulher (criança, adulta, idosa, 
desde que do sexo feminino).

Prevalece na doutrina e jurisprudência que a Lei 
Maria da Penha pode ser aplicada para a mulher 
transgênero, ainda que não tenha se submetido 
a cirurgia de redesignação sexual. Logo, a mulher 
transgênero pode ser vítima desse crime.

Elemento subjetivo

O crime é punido a título de dolo.

Vale ressaltar, contudo, que o dolo do agente 
está ligado às condutas (ameaça, constrangimen-
to, humilhação, manipulação etc.).

Em outras palavras, não se exige que o agente 
queira causar “dano emocional” à vítima. Exige-
-se que ele pratique alguma das condutas acima 
listadas com consciência e vontade.

Importante ressaltar ainda que o art. 147-B, ao 
contrário do feminicídio (art. 121, § 2º, VI) e da 
lesão corporal do § 13 do art. 129, não exige ex-
pressamente que o crime de violência psicológica 
tenha sido cometido “por razões da condição do 
sexo feminino”.

Tipo misto alternativo:

Trata-se de tipo misto alternativo, ou seja, o 
legislador descreveu várias condutas (verbos), 
porém, se o sujeito praticar mais de um verbo, no 
mesmo contexto fático e contra o mesmo objeto 
material, responderá por um único crime, não 
havendo concurso de crimes nesse caso.

Consumação

O crime se consuma com a provocação do dano 
emocional à vítima. É o que se extrai da locução 
“causar dano emocional à mulher”. Trata-se, por-
tanto, de crime material, que exige um resultado 
naturalístico.

A tentativa, em tese, é possível, no entanto, é 
improvável de ocorrer na prática.

Não se trata de crime habitual

É muito comum que a violência psicológica seja 
praticada mediante reiterados atos. A pessoa hu-
milha em um dia, pede desculpas no outro, volta 
a humilhar em seguida e assim por diante.

Vale ressaltar, contudo, que, para configurar o 
crime, não se exige reiteração de condutas. Não 
se trata de crime habitual.

Desse modo, é possível que o agente uma única 
oportunidade, pratique ameaças, constrangimen-
to e humilhação contra a mulher, causando-lhe 
dano emocional. A partir desse dia, a mulher 
decide se afastar do agressor. O crime, contudo, 
já terá se consumado.

Violência psicológica x lesão corporal

Rogério Sanches defende que, se a violência psi-
cológica resultar em lesão à saúde psicológica da 
vítima, comprovada por exame e demonstrado 
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nexo de causalidade (indicando o respectivo CID), 
haverá o crime de lesões corporais, que poderá 
ser leve (art. 129, § 13) ou até grave, quando, 
por exemplo, causar a incapacidade da vítima 
para exercer suas ocupações habituais por mais 
de trinta dias (art. 129, § 1º, I, do CP). Também 
haverá lesão grave se a doença psicológica gerar 
pensamentos suicidas, diante do risco à vida 
(FERNANDES, Valéria Diez Scarance. ÁVILA, Thiago 
Pierobom de; CUNHA,  Rogério Sanches. Violência 
psicológica contra a mulher: comentários à Lei 
n. 14.188/2021. Disponível em: https://meusite-
juridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/
comentarios-lei-n-14-1882021/)

Desnecessidade de perícia

A despeito de se tratar de crime material, penso 
que não é indispensável a realização de perícia, 
podendo o dano emocional ser comprovado por 
intermédio do depoimento da vítima e da prova 
testemunhal, além de eventuais relatórios médi-
cos ou psicológicos.

Vale ressaltar, ademais, que determinadas con-
dutas praticadas, como constrangimentos inten-
sos, humilhações públicas e ridicularizações reite-
radas se devidamente comprovadas, acarretam, 
como fatos axiomáticos, danos emocionais, não 
sendo necessária perícia para atestar consequên-
cias que são intuitivas.

Ação penal

Trata-se de crime de ação penal pública incondi-
cionada.

Aplica-se a Lei nº 9.099/95 para o crime do art. 147-B 
do CP?

NÃO. A pena máxima do art. 147-B do CP não 
ultrapassa dois anos, razão pela qual se trata de 
infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da 
Lei nº 9.099/95). Diante disso, indaga-se: é possí-
vel a da transação penal, da suspensão condicio-
nal do processo e dos demais benefícios da Lei nº 
9.099/95 para o autor do crime?

NÃO. A Lei Maria da Penha expressamente 
proíbe que se aplique a Lei nº 9.099/95 para os 
crimes praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Veja:

Art. 41. Aos crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher, inde-
pendentemente da pena prevista, não se 
aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Vale ressaltar que a Lei nº 9.099/95 não se aplica 
nunca e para nada que se refira à lei maria da 
penha.

Logo, são aplicáveis ao caso as súmulas 536, 542 
e 588, todas do STJ:

Súmula 536-STJ: A suspensão condicional do 
processo e a transação penal não se aplicam 
na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei 
Maria da Penha.

Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao cri-
me de lesão corporal resultante de violência 
doméstica contra a mulher é pública incondi-
cionada.

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contra-
venção penal contra a mulher com violência 
ou grave ameaça no ambiente doméstico 
impossibilita a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos.
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Vale ressaltar que também não é possível o acor-
do de não persecução penal, por força da veda-
ção contida no art. 28-A, § 2º, I, do CPP:

Art. 28-A (...)

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica nas seguintes hipóteses:

(...)

IV - nos crimes praticados no âmbito de vio-
lência doméstica ou familiar, ou praticados 
contra a mulher por razões da condição de 
sexo feminino, em favor do agressor.

Desse modo, podemos extrair algumas eventuais 
conclusões:

• admite-se a prisão em flagrante pela prática do 
crime do art. 147-B do CP;

• deverá ser instaurado inquérito policial para 
apurar essa infração (não sendo suficiente ter-
mo circunstanciado);

• é possível que seja exigida fiança para a liberda-
de do flagranteado.

“Se a conduta não constitui crime mais grave”

Há uma subsidiariedade expressa no preceito 
secundário do art. 147-B do CP. Isso significa que, 
se a conduta praticada puder se enquadrar em 
um delito mais grave, não será o crime do art. 
147-B do CP. 

É o caso, por exemplo, do agente que pratica 
cárcere privado contra a mulher, devendo res-
ponder pelo delito do art. 148 do CP:

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, me-
diante sequestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

Nesse ponto, deve-se tomar cuidado com a ex-
pressão “limitação do direito de ir e vir” presente 
no art. 147-B do CP:

• Se o agente implicar, reclamar e ofender a 
mulher todas as vezes em que ela sai de casa, 
fazendo com que, para evitar discussões, ela 
passe a ficar somente em casa: haverá, em tese, 
o crime do art. 147-B do CP.

• Se o agente privar efetivamente a liberdade da 
vítima, impedindo que ela saia de casa: o crime 
será o do art. 148 do CP.

Se a conduta constitui crime menos grave, é absorvi-
da pelo art. 147-B do CP 

Algumas condutas praticadas contra a mulher 
eram anteriormente punidas em tipos penais 
menos graves e, com a Lei nº 14.188/2021, po-
dem ser agora tipificadas no art. 147-B do CP. É o 
caso da injúria, prevista no art. 140 do CP:

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a 
dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Se o agente ofender a dignidade ou o decoro da 
mulher e isso causar-lhe dano emocional, haverá 
o crime de violência psicológica (art. 147-B do CP).

Rogério Sanches fornece excelente exemplo de 
como uma conduta que configuraria, em tese, o 
crime de dano (art. 163 do CP) pode ser enqua-
drada agora como violência psicológica:

“Da mesma forma, o dano simples poderá ser 
absorvido pela violência psicológica. Usual-
mente, no contexto doméstico e familiar, a 
conduta de destruir objetos no interior da 
residência não tem por finalidade primária 
gerar prejuízo patrimonial, mas sim ser uma 
exibição de poder e autoridade, representando 
a possibilidade de dispor sobre a existência 
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de objetos com valor emocional à mulher (ligados à esfera privada, o locus atribuído à mulher). Não 
raro o dano doméstico possui um sentido comunicativo de ameaça e constrangimento, de forma que o 
comportamento agressivo significa que o ofensor tem o poder de dispor sobre tudo que está na casa, 
inclusive da própria mulher, vista como um objeto que pertence ao homem e não deve questionar sua 
autoridade. Especialmente se o dano é praticado na presença da mulher, se tratará de inegável evento 
estressante, com potencial de gerar danos emocionais. Nesses contextos, em regra, o agente danifica 
objetos de estima da vítima, relacionados ao seu trabalho (roupas, relatório de trabalho, utensílios) ou 
aos seus filhos, como uma forma de demonstração de poder. O ataque não é patrimonial, mas à autoes-
tima e autonomia da mulher.” (FERNANDES, Valéria Diez Scarance. ÁVILA, Thiago Pierobom de; CUNHA,  
Rogério Sanches. Violência psicológica contra a mulher: comentários à Lei n. 14.188/2021. Disponível em: 
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentarios-lei-n-14-1882021/)

Vale ressaltar, obviamente, que tais condutas, para serem punidas como violência psicológica (art. 147-
B do CP) deverão ter sido praticadas a partir do dia 29/07/2021, data em que entrou em vigor a Lei nº 
14.188/2021, tendo em vista que se trata de novatio legis in pejus, sendo, portanto, irretroativa.

Diferença entre o crime de perseguição (art. 147-A) e o delito de violência psicológica (art. 147-B)

PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER 

(ART. 147-A, § 1º, II)

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

(ART. 147-B)
Art. 147-A.  Perseguir alguém, reiteradamente e por 
qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física 
ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de lo-
comoção ou, de qualquer forma, invadindo ou per-
turbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é 
cometido:

(...)

II – contra mulher por razões da condição de sexo fe-
minino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a 
prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento 
ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante 
ameaça, constrangimento, humilhação, manipu-

lação, isolamento, chantagem, ridicularização, 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 

meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e 
autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 
multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

A pena é maior, em razão da causa de aumento do 
§ 1º, II do art. 147-A.

A pena da violência psicológica é menor que a do 
stalking praticado contra mulher por razões da 

condição de sexo feminino.

É crime de ação pública condicionada. É crime de ação pública incondicionada.

Exige uma perseguição reiterada. 
Trata-se de crime habitual.

Não exige reiteração. 
Não é crime habitual.

Não se exige produção de resultado naturalístico. 
Trata-se de crime formal.

Exige a produção de resultado naturalístico (a con-
duta deve causar dano emocional à mulher). 

Trata-se de crime material.
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Rogério Sanches ensina ainda que:

“Em tese, será possível o concurso efetivo destes dois crimes, quando cometidos em contextos dis-
tintos. Logo, se o casal, por exemplo, está separado, e o ofensor persegue reiteradamente a vítima 
através de ameaças, que a intimidam, restringem sua liberdade de locomoção e geram um dano 
emocional à vítima (sofrimento, angústia significativos), estando presente o mesmo contexto fático, 
considerando que ambos os delitos estão inseridos no mesmo título “dos crimes contra a liberda-
de pessoal”, será possível que o crime mais grave (a perseguição) venha absorver o menos grave (a 
violência psicológica), sendo o dano emocional avaliado na fixação da pena base. Com a necessária 
atenção de que a perseguição é condicionada à representação da vítima e a violência psicológica é 
incondicionada. Caso não exercido o direito em relação ao crime de ação penal pública condicionada, 
pode o Estado perseguir o crime que seria absorvido.” (FERNANDES, Valéria Diez Scarance. ÁVILA, Thia-
go Pierobom de; CUNHA,  Rogério Sanches. Violência psicológica contra a mulher: comentários à Lei n. 
14.188/2021. Disponível em: https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comenta-
rios-lei-n-14-1882021/)

INSERÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA NO ART. 12-C DA LEI MARIA DA PENHA

A Lei nº 14.188/2021 alterou, ainda, o caput do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O art. 12-C, que foi inserido na Lei Maria da Penha pela Lei nº 13.827/2019, previa que, em caso de risco 
à vida ou à integridade FÍSICA da mulher ou de seus dependentes, o agressor deveria ser imediatamente 
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.

A Lei nº 14.188/2021 alterou a redação para dizer que não apenas o risco à integridade física enseja a me-
dida. Se houver risco à integridade PSICOLÓGICA, isso também acarreta o afastamento do agressor.

Compare:

LEI MARIA DA PENHA

Antes da Lei 14.188/2021 Depois da Lei 14.188/2021

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou 
iminente à vida ou à integridade física da mulher 

em situação de violência doméstica e familiar, ou de 
seus dependentes, o agressor será imediatamente 
afastado do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida: (Incluído pela Lei nº 13.827/2019)

Art. 12-C.  Verificada a existência de risco atual ou 
iminente à vida ou à integridade física ou psicoló-

gica da mulher em situação de violência doméstica 
e familiar, ou de seus dependentes, o agressor 

será imediatamente afastado do lar, domicílio ou 
local de convivência com a ofendida:

(...)

A Lei nº 14.188/2021 entrou em vigor na data de sua publicação (29/07/2021).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional dispositivo da CE que confere autonomia financeira e orçamen-
tária para a Universidade Estadual, assim como a criação de Procuradoria Jurídi-
ca própria e a escolha do reitor sem participação do chefe do Poder Executivo

É inconstitucional emenda à Constituição Estadual que confere autonomia financeira e orçamentá-
ria próprias de órgãos de Poder à universidade estadual. 

É constitucional o repasse de recursos orçamentários para universidade estadual na forma de duo-
décimos.

Não pode o Estado-membro, por meio de sua Constituição ou legislação, instituir procuradoria jurí-
dica própria para universidade estadual.    

É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que preveja que a Universidade Estadual 
escolherá seu reitor sem qualquer participação do Chefe do Poder Executivo no processo.

Também é inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que preveja iniciativa privativa da 
Universidade Estadual para propor projeto de lei que disponha sobre sua estrutura e funcionamen-
to administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas.

STF. Plenário. ADI 5946/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/5/2021 (Info 1018).

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITO ADMINISTRATIVO

 � É dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de 
empresas subsidiárias

É desnecessária a autorização legislativa expressa para a criação de subsidiárias quando houver au-
torização legislativa da criação de empresa pública ou sociedade de economia mista e nesta constar 
permissão genérica da possibilidade de criação de subsidiárias. Assim, não se exige lei específica 
para autorizar a criação de subsidiária.

Com base no paralelismo das formas, como não é exigida lei específica para criar a subsidiária, tam-
bém não é necessária lei específica para alienar o seu controle acionário. 

Em palavras mais simples: como não se exige lei específica para criar, também não se exige lei espe-
cífica para “vender”.

STF. Plenário. ADPF 794/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/5/2021 (Info 1018).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional norma que preveja que o teto remuneratório se aplica para 
todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, mesmo 
aquelas que não recebam recursos da Administração Pública

O teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos por empresas públicas e 
sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que não recebam recursos da Fazenda Pública.

Veja o que diz o § 9º do art. 37 da CF/88: “O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.”

STF. Plenário. ADI 6584/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/5/2021 (Info 1018).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO CIVIL

 � É valida a cláusula contratual inserida em contrato de cessão de crédito celebra-
do com um FIDC que consagra a responsabilidade do cedente pela solvência do 
devedor (cessão de crédito pro solvendo)

Situação hipotética: PW Ltda é uma loja de roupas. Na sua atividade empresarial, ela faz muitas 
vendas à crédito. Para tanto, os clientes assinam notas promissórias se comprometendo a pagar as 
dívidas em 90, 120 e 180 dias. Ocorre que a loja não pode aguardar todo esse tempo e precisa de di-
nheiro para pagar suas despesas e comprar mercadorias. A empresa resolveu, então, “vender” seus 
créditos, recebendo à vista o dinheiro, com deságio, ou seja, com desconto. Para tanto, PW celebrou 
contrato de cessão de créditos com um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC. Por 
meio desse contrato, a PW cedeu para o Fundo diversas notas promissórias (títulos de crédito) que 
iriam vencer apenas em 180 dias. A soma desses créditos totalizava R$ 100 mil. Como contraparti-
da, o Fundo pagou, à vista, R$ 80 mil para a PW, ficando com o direito de cobrar dos devedores os 
R$ 100 mil. Ocorre que esses Fundos se cercam das mais diversas garantias possíveis. Desse modo, 
havia uma cláusula nesse contrato dizendo que, se os devedores das notas promissórias cedidas 
não pagassem a dívida, o FIDC poderia cobrar a quantia da loja de roupas (que cedeu os títulos de 
créditos). Essa cláusula contratual é válida.

Obs: se, em vez de um FIDC, o contrato tivesse sido celebrado entre a loja e uma empresa de fac-
toring, não seria possível essa cláusula (REsp 1711412-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 
em 04/05/2021. Info 695).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.909.459-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2021 (Info 697).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Os pactos adjacentes coligados ao 
contrato de sublocação comercial 
não retiram a aplicabilidade da Lei 
nº 8.245/91

Nos contratos coligados ou conexos há uma 
justaposição de modalidades diversas de 
contratos, de maneira que cada um destes 
mantém sua autonomia, preservando suas ca-
racterísticas próprias, haja vista que o objetivo 
da junção de tais contratos é possibilitar uma 
atividade econômica específica.

O fato de o contrato de sublocação possuir 
outros pactos adjacentes não retira sua auto-
nomia nem o desnatura, notadamente quan-
do as outras espécies contratuais a ele se 
coligam com o único objetivo de concretizar e 
viabilizar sua finalidade econômica, de modo 
que as relações jurídicas dele decorrentes 
serão regidas pela Lei nº 8.245/91.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.475.477-MG, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/05/2021 
(Info 697).

 �Qual é o termo inicial da taxa de ocu-
pação (art. 37-A da Lei nº 9.514/97)?

Na redação originária do art. 37-A:

REGRA: a taxa de ocupação incidia somente 
após a alienação do imóvel. 

Assim, em regra, o termo inicial de incidência 
da taxa de ocupação de imóvel arrematado 
em leilão extrajudicial era a data de alienação 
do bem.

EXCEÇÃO: quando inexistente a alienação do 
bem, como, por exemplo, no caso de adjudi-
cação (ou seja, em que não há arrematação), a 
taxa de ocupação, excepcionalmente, incidia a 
partir da data da consolidação da propriedade 
do imóvel pelo credor.

O termo inicial da exigibilidade da taxa de 
ocupação de imóvel alienado fiduciariamente 
em garantia, conforme previsão da redação 
originária do art. 37-A da Lei 9.514/97, inicia-
-se após a data da alienação em leilão e, em 
casos excepcionais, a partir da data da conso-
lidação da propriedade do imóvel pelo credor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.862.902-SC, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, julgado em 18/05/2021 (Info 697).

Com a redação dada pelo art. 37-A:

A Lei 13.465/2017 alterou o art. 37-A da Lei nº 
9.514/97 e passou a dizer expressamente que 
a taxa de ocupação será exigível do fiduciante 
em mora desde a data da consolidação da 
propriedade fiduciária no patrimônio do cre-
dor fiduciante.

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

 �No exercício do direito de preferência legal, é possível que o condômino contraia 
um empréstimo para o cumprimento do requisito de depósito do preço do bem

O art. 504 do CC enumera taxativamente os requisitos necessários para o exercício do direito de 
preferência: a) a indivisibilidade da coisa; b) a ausência de prévia ciência, pelo condômino preterido, 
acerca da venda realizada a estranho; c) o depósito do preço, que deve ser idêntico àquele que fora 
pago pelo estranho na aquisição; e d) a observância do prazo decadencial de 180 dias.

O fato de o condômino tomar um empréstimo para cumprir o requisito de depósito do preço do 
bem, por si só, não é suficiente para a configuração de abuso de direito. 

A origem do dinheiro utilizado para o depósito do preço do bem não tem qualquer relevância para 
o exercício do direito de preferência. É possível, portanto, que o montante necessário seja obtido 
pelo condômino através de empréstimo. 

A declaração de nulidade do negócio jurídico por simulação não pode se fundamentar apenas em 
deduções ou suspeitas. No empréstimo, a comprovação de renda ou a prestação de garantia são 
faculdades do mutuário. A não exigência de garantias não é suficiente para a constatação da exis-
tência de simulação do negócio jurídico. 

Assim, tais fundamentos baseados na origem do depósito, no abuso de direito ou na simulação, não 
são hábeis a tolher o exercício do direito de preferência do condômino. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.875.223-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/05/2021 (Info 698).

 � É cabível o ajuizamento de ação de alimentos, ainda que exista acordo extrajudi-
cial válido com o mesmo objeto, quando o valor da pensão alimentícia não aten-
de aos interesses da criança

Situação concreta: mãe e pai da criança firmaram acordo extrajudicial de alimentos no centro judi-
ciário de solução de conflitos. Cerca de 2 meses depois, a criança, representada pela mãe, ajuizou 
ação de alimentos contra o pai pedindo um valor maior. O juiz extinguiu o processo sem resolução 
do mérito, decisão que, na visão do STJ, foi incorreta, não estando de acordo com a teoria da asser-
ção, adotada em nosso ordenamento jurídico.

O arrependimento e a insatisfação com os termos da avença realizada, porque não atenderia inte-
resse indisponível e teria sido prejudicial, em tese, para a criança, caracteriza, sim, potencial interes-
se processual e o alegado prejuízo se confunde com o próprio mérito da ação, mostrando-se ade-
quada a pretensão buscada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.609.701-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/05/2021 (Info 697).

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

 �O valor recebido a título de horas extras integra a base de cálculo da pensão ali-
mentícia fixada em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante

O valor recebido pelo alimentante a título de horas extras, mesmo que não habituais, embora não 
ostente caráter salarial para efeitos de apuração de outros benefícios trabalhistas, é verba de na-
tureza remuneratória e, portanto, integra a base de cálculo para a incidência dos alimentos fixados 
em percentual sobre os rendimentos líquidos do devedor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.741.716-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25/05/2021 (Info 698). 

STJ. 4ª Turma. REsp 1098585/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/06/2013.

 � É possível a fixação de guarda compartilhada mesmo que um dos genitores pos-
sua domicílio em cidade distinta

A guarda compartilhada é a modalidade de guarda mais adequada para preservar os interesses do 
menor, quando ambos os genitores estiverem aptos. 

A lei 13.058/2014, que alterou o §2º do art. 1.584 do CC, esclareceu que a guarda compartilhada não 
é apenas prioritária ou preferencial, mas sim obrigatória, só sendo afastada quando:

a) um genitor declarar que não deseja a guarda; ou 

b) um genitor não estiver apto ao exercício do poder familiar. 

A residência do genitor em outra cidade, outro Estado ou outro país, não se enquadra entre as exce-
ções para a não fixação da guarda compartilhada. 

Tanto isso é verdade que o Código Civil, no art. 1.583, §3º, estabelece um critério para a definição da ci-
dade que deverá ser considerada como base da moradia dos filhos na guarda compartilhada, qual seja, 
a que melhor atender aos interesses da criança ou do adolescente. Portanto, o próprio Código Civil 
previu a possibilidade da guarda compartilhada com um dos genitores residindo em cidade distinta.

Com o avanço tecnológico, passa a ser plenamente possível que os genitores compartilhem as res-
ponsabilidades referentes aos filhos, mesmo que à distância.

Desse modo, o fato de os genitores possuírem domicílio em cidades diversas, por si só, não repre-
senta óbice à fixação de guarda compartilhada. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.878.041-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/05/2021 (Info 698).

DIREITO CIVIL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

19

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

 �A aposição de datas de vencimento divergentes em nota promissória não in-
quina os títulos de crédito de nulidade, devendo-se adotar a data posterior, se a 
outra coincide com a data de emissão do título

Caso concreto: na nota promissória constaram duas informações diferentes sobre a data de venci-
mento do título. Em determinado local constou que a data de vencimento do título seria “05.02.2008” 
e, em outro campo, constou que a data de vencimento seria “cinco de julho de dois mil e oito”. 

Vale ressaltar que a nota promissória foi emitida em 05.02.2008 (essa é a data de emissão). 

Assim, a nota promissória contém duas datas de vencimento, sendo que a primeira delas coincide 
com a data de emissão do título, aposta numericamente (05.02.2008). Qual delas deverá prevalecer? 
A data de cinco de julho de dois mil e oito. 

Diante da divergência entre as expressões numérica e por extenso da data de vencimento de nota 
promissória, deve-se presumir que a efetiva vontade do emitente da nota era a de que o vencimen-
to se desse após a emissão, prevalecendo, assim, a segunda e mais futura data de vencimento. 

A nota promissória é um título de crédito próprio e, como tal, se propõe à concessão de um prazo 
para o pagamento, distinto da data da emissão da cártula, de forma que não faz sentido a emissão 
de uma nota promissória com data de vencimento coincidente com a data de emissão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.920.311-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2021 (Info 697).

 �Aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, no caso de co-
brança de royalties decorrentes de contrato de licenciamento de uso de cultivares

A pretensão de cobrança de royalties decorrentes de contrato de licenciamento de uso de cultivares 
possui prazo prescricional quinquenal.

A Lei nº 9.456/97 não cuida do contrato de licença de uso, nem tampouco do prazo prescricional para 
a ação de cobrança de royalties. Além disso, não prevê a aplicação subsidiária de outro regramento, 
de modo que, para regular a prescrição, deve ser aplicada a norma geral, isto é, o Código Civil.

No caso concreto, a apuração do valor devido dependia apenas de meros cálculos aritméticos. As-
sim, a pretensão era de recebimento de dívida líquida constante de instrumento particular. 

Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo quinquenal de que trata o art. 206, § 5º, I, do CC: “Prescre-
ve: (...) § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumen-
to público ou particular;”

STJ. 3ª Turma. REsp 1.837.219-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/05/2021 (Info 698).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É facultado ao titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano 
recuperacional habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após 
finda a recuperação

O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional detém a prerrogativa 
de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação.

Se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não ha-
verá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser 
satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença).

Vale ressaltar, no entanto, que, se o credor excluído tiver optado pela execução individual, ficará 
obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas 
(processuais e materiais) de sua escolha para, só então, dar prosseguimento ao feito, em consonân-
cia com o procedimento estabelecido pelo CPC.

Assim, o credor que foi excluído do plano recuperacional e optou por prosseguir com o processo 
executivo, não poderá ser obrigado a habilitar o seu crédito.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.851.692-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/05/2021 (Info 698).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 � Se houver duplicidade de intimações, ou seja, o advogado for intimado tanto 
pelo Diário de Justiça Eletrônico como também pelo Portal Eletrônico de Intima-
ção, qual deverá prevalecer?

O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrô-
nicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da 
Justiça (DJe).

STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021 (Info 697).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A modulação dos efeitos da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 
1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica 
aos demais feriados, inclusive aos feriados locais

A parte, ao apresentar recurso especial ou recurso extraordinário, tem o ônus de explicar e compro-
var que, na instância de origem, era feriado local ou dia sem expediente forense? 

SIM. O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 trouxe expressamente um dispositivo dizendo que a comprova-
ção do feriado local deverá ser feita, obrigatoriamente, no ato de interposição do recurso: “O recor-
rente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.”

Assim, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no ato da interposição do recur-
so, sendo intempestivo quando interposto fora do prazo previsto na lei processual civil. Esse enten-
dimento acima explicado está sujeito a alguma modulação de efeitos?

Em regra: não. Depois da entrada em vigor do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado 
local deve ser feita no ato da interposição do recurso, sendo intempestivo quando interposto fora 
do prazo previsto na lei processual civil. Esse entendimento está em vigor desde o início da vigência 
do CPC/2015 e não se submete a modulação de efeitos.

Exceção: no caso do feriado de segunda-feira de carnaval, há uma modulação dos efeitos. Segunda-fei-
ra de carnaval não é um feriado nacional. No entanto, em diversos Estados, trata- se de feriado local.

• Se o recurso especial foi interposto antes de 18/11/2019 (data de publicação do REsp 1.813.684-
SP) e a parte não comprovou que segunda-feira de carnaval era feriado no Tribunal de origem: é 
possível a abertura de vista para que a parte comprove isso mesmo após a interposição do recur-
so, sanando o vício.

• Se o recurso especial foi interposto depois de 18/11/2019 (data de publicação do REsp 1.813.684-
SP) e a parte não comprovou que segunda-feira de carnaval era feriado no Tribunal de origem: 
não é possível a abertura de vista para que a parte comprove esse feriado, ou seja, o vício não 
pode mais ser sanado. Portanto, a regra aplicável é aquela fixada pela Corte Especial no AgInt no 
AREsp 957.821/MS: “ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, 
ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada”.  

STJ. Corte Especial. AREsp 1.481.810-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, 
Corte Especial, julgado em 19/05/2021 (Info 697).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a complemen-
tação das provas, desde que elas sejam preexistentes

Para que a exceção de pré-executividade seja conhecida, é necessário o preenchimento de dois 
requisitos:

a) Material: o devedor só pode alegar matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistra-
do (ex.: condições da ação e os pressupostos processuais);

b) Formal: é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga 
respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por 
escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de in-
fluenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executivi-
dade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída menciona-
da nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, 
de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.912.277-AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2021 (Info 697).

 �A chamada execução invertida é constitucional

Não ofende a ordem constitucional determinação judicial de que a União proceda aos cálculos e 
apresente os documentos relativos à execução nos processos em tramitação nos juizados especiais 
cíveis federais, ressalvada a possibilidade de o exequente postular a nomeação de perito.

STF. Plenário. ADPF 219/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/5/2021 (Info 1018).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inadmissível o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça 
apenas por figurar a parte no polo passivo em processo de execução

Situação concreta adaptada: a empresa Emel S/A ingressou com execução de título extrajudicial 
contra a BSF Engenharia Ltda. No curso do processo, foi deferido pedido de desconsideração da 
personalidade jurídica da empresa executada, incluindo-se no polo passivo da demanda os sócios, 
dentre eles, João. Tão logo ingressou nos autos, João pediu a concessão da gratuidade da justiça. O 
juiz negou o pedido argumentando que esse benefício é incompatível com o processo de execução, 
em que vigora o princípio da responsabilidade patrimonial, a sujeitar todos os bens penhoráveis do 
devedor à satisfação integral da dívida. Para o magistrado e o TJ/RS, a gratuidade, na execução de 
título extrajudicial, é acessível apenas à parte autora, podendo o devedor obter o benefício somente 
na ação de embargos à execução, dada sua natureza cognitiva. O STJ concordou com esses argu-
mentos do TJ/RS?

NÃO. A gratuidade de justiça não é incompatível com a tutela jurisdicional executiva, voltada à ex-
propriação de bens do devedor para a satisfação do crédito do exequente.

O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de aces-
so à Justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação 
ou de defesa.

O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do 
litigante, que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatí-
cios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de 
algum bem.

Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuida-
de, após dispensar à parte oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, 
§ 2º, do CPC/15).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.837.398-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/05/2021 (Info 698).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não é necessário intimar pessoal-
mente o devedor para informar so-
bre a data da alienação judicial do 
bem, mesmo que ele seja representa-
do pela Defensoria Pública

É prescindível a intimação direta do devedor 
acerca da data da alienação judicial do bem, 
quando representado pela Defensoria Pública.

O art. 889, I, do CPC prevê que o executado, 
por meio do seu advogado, deverá ser intima-
do da data da alienação judicial.

Se não for advogado, mas sim Defensor Pú-
blico, o executado será intimado na pessoa 
do Defensor Público. A única diferença é que 
o advogado pode ser intimado pela imprensa 
oficial, enquanto o Defensor Público deverá, 
obrigatoriamente, ser intimado pessoalmen-
te. No entanto, repita-se, não é necessária a 
intimação pessoal do devedor.

Assim, não se exige notificação pessoal do 
executado quando há norma específica deter-
minando apenas a intimação do devedor, por 
meio do advogado constituído nos autos ou 
da Defensoria Pública.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.840.376-RJ, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
25/05/2021 (Info 698).

 �Não se admite cumulação de pedidos 
estranhos à natureza constitutivo-
-negativa dos embargos de terceiro

Além do pedido de proteção da posse ou 
propriedade, é possível formular pedido de 
indenização por danos morais em embargos 
de terceiro?

NÃO. Os embargos de terceiro têm como úni-
ca finalidade a de evitar ou afastar a constri-
ção judicial sobre bens de titularidade daquele 
que não faz parte do processo. Diz-se, portan-
to, que os embargos de terceiro possuem uma 
cognição limitada/restrita porque se limitam a 
uma providência constitutivo-negativa.

Dessa forma, considerando a cognição limita-
da dos embargos de terceiro, revela-se inad-
missível a cumulação de pedidos estranhos à 
sua natureza constitutivo-negativa, como, por 
exemplo, o pleito de condenação a indeniza-
ção por danos morais.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.703.707-RS, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/05/2021 
(Info 698).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Construir uma casa em uma unidade de conservação: crime do art. 64 da Lei 
9.605/98 (os delitos dos arts. 40 e 48 ficam absorvidos)

Absorção do delito do art. 40 pelo crime do art. 64 da Lei nº 9.605/98

O delito de causar dano em unidade de conservação (art. 40 da Lei nº 9.605/98) pode ser absorvido pelo 
delito de construir em solo que, por seu valor ecológico, não é edificável (art. 64 da Lei nº 9.605/98).

Para analisar a possibilidade de absorção do crime do art. 40 da Lei nº 9.605/98 pelo do art. 64, não 
é relevante a diversidade de bens jurídicos protegidos por cada tipo incriminador; tampouco impe-
de a consunção o fato de que o crime absorvido tenha pena maior do que a do crime continente, 
como se vê na própria Súmula 17/STJ.

Absorção do delito do art. 48 pelo crime do art. 64 da Lei nº 9.605/98

A conduta do art. 48 da Lei nº 9.605/98 é mero pós-fato impunível do ato de construir em local não 
edificável. 

Afinal, com a própria existência da construção desejada e executada pelo agente - e à qual, portan-
to, se dirigia seu dolo -, é inevitável que fique impedida a regeneração da flora antes existente no 
mesmo lugar. 

Por isso, o princípio da consunção obsta a punição autônoma dos dois delitos.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.925.717-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/05/2021 (Info 698).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete ao Juízo Federal do endereço do destinatário da droga, importada via 
Correio, processar e julgar o crime de tráfico internacional

No caso de importação da droga via correio, se o destinatário for conhecido porque consta seu en-
dereço na correspondência, a Súmula 528/STJ deve ser flexibilizada para se fixar a competência no 
Juízo do local de destino da droga, em favor da facilitação da fase investigativa, da busca da verdade 
e da duração razoável do processo.

Importação da droga via postal (Correios) configura tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 
40, I, da Lei nº 11.343/2006). A competência para julgar esse delito será do local onde a droga foi 
apreendida ou do local de destino da droga?

• Entendimento anterior do STJ: local de apreensão da droga

Essa posição estava manifestada na Súmula 528 do STJ, aprovada em 13/05/2015:

Súmula 528-STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela 
via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. 

• Entendimento atual do STJ: local de destino da droga. 

Na hipótese de importação da droga via correio cumulada com o conhecimento do destinatário por 
meio do endereço aposto na correspondência, a Súmula 528/STJ deve ser flexibilizada para se fixar 
a competência no Juízo do local de destino da droga, em favor da facilitação da fase investigativa, da 
busca da verdade e da duração razoável do processo.

STJ. 3ª Seção. CC 177.882-PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/05/2021 (Info 698).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não incide IOF quando o exportador realiza, com instituição financeira, o deno-
minado Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), vinculado à exportação 
de bens e serviços

No Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), a instituição financeira se obriga a pagar, em 
reais e no momento estabelecido na avença, pela moeda estrangeira comprada a termo, ou seja, 
paga-se antecipadamente, de forma total ou parcial, pelo valor correspondente ao câmbio, que se 
efetivará no futuro.

No âmbito das exportações, a venda de mercadorias e serviços é formalizada, em regra, mediante 
um contrato firmado entre a empresa nacional e o adquirente estrangeiro, sendo o pagamento rea-
lizado pela moeda do país importador.

Considerando que o exportador brasileiro deve receber o valor em moeda corrente brasileira, há de 
ser feita a operação de câmbio, a ser intermediada por instituição financeira, podendo-se formular 
um ACC, para antecipar esse valor, sujeitando-se aos seus consectários pertinentes.

O ACC não representa uma operação de crédito, embora não se negue a antecipação de numerário 
que ele representa, cuidando, na verdade, de uma operação de câmbio de forma antecipada, e assim 
deve ser tributada, pois vinculada a compra a termo de moeda estrangeira, de modo que se apresen-
ta incabível a pretensão de que incida IOF sobre crédito no momento da formalização desse contrato.

Em se tratando de operação de câmbio vinculada às exportações, sempre foi observada a alíquota 
(zero) de IOF, seguindo a orientação constitucional de que não se exporta tributos (arts. 149, § 2º, I; 
153, § 3º, III; e 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal).

STJ. 1ª Turma. REsp 1.452.963-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/05/2021 (Info 697).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional o bloqueio ou 
sequestro de verba pública, por de-
cisões judiciais, de empresa estatal 
prestadora de serviço público em re-
gime não concorrencial e sem intuito 
lucrativo primário

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

STF. Plenário. ADPF 616/BA, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 21/5/2021 (Info 1018).

 �O prazo decadencial para o lança-
mento suplementar de tributo sujeito 
a homologação recolhido a menor em 
face de creditamento indevido é de 5 
anos contados do fato gerador, con-
forme a regra prevista no art. 150, 
§ 4º, do CTN

Na hipótese de lançamento suplementar de 
ICMS, em decorrência de dimensionamento 
incorreto do crédito tributário pelo sujeito 
passivo (creditamento a maior e diferencial de 
alíquotas), deve ser aplicado o prazo decaden-
cial do art. 150, § 4º, CTN, e não o art. 173, I, 
para o Fisco constituir o crédito:

Art. 150 (...) § 4º Se a lei não fixar prazo a 
homologação, será ele de cinco anos, a contar 
da ocorrência do fato gerador; expirado esse 
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 
pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédi-
to, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.471.958-RS, Rel. Min. 
Assusete Magalhães, julgado em 18/05/2021 
(Info 698).

DIREITO TRIBUTÁRIO



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

 �Os débitos da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) 
integram a base de cálculo dos juros de mora no pagamento de cumprimento de 
decisão judicial

Os valores devidos a título de contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) devem 
integrar a base de cálculo dos juros de mora, na hipótese de pagamento em cumprimento de deci-
são judicial, de modo a evitar indevida antecipação do fato gerador, bem como indevida redução da 
obrigação de pagar.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.805.918-PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/05/2021 (Info 698).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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https://www.editorajuspodivm.com.br/compre-por-colecao/dizer-o-direito
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