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DIREITO CONSTITUCIONAL

Julgados em destaque

 �Norma estadual não pode regulamentar a profissão de despachante

É formalmente inconstitucional ato normativo local que, a pretexto de prescrever regras de caráter 
administrativo, regulamente o exercício da profissão de despachante junto a órgãos de trânsito.

STF. Plenário. ADI 6749/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 2/6/2021 (Info 1024).

 �Assim como ocorre com os Parlamentares federais, é vedado o pagamento de 
valor a mais a Deputados Estaduais pelo fato de terem sido convocados para 
sessão extraordinária

É proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação para ses-
são extraordinária.

STF. Plenário. ADPF 836/RR, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 2/8/2021 (Info 1024).

 �Deputado Estadual pode receber ajuda de custo, não havendo afronta ao regime 
de subsídio

É constitucional norma estadual que estabeleça o pagamento a parlamentar — no início e no final 
de cada sessão legislativa — de ajuda de custo correspondente ao valor do próprio subsídio mensal.

STF. Plenário. ADI 6468/SE, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 2/8/2021 (Info 1024).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não cabe ADI no TJ contra lei ou ato 
normativo municipal que viole a Lei 
Orgânica do Município

Ao analisar dispositivos da Constituição do 
Estado de Pernambuco, o STF chegou a duas 
importantes conclusões:

I – Não cabe controle concentrado de consti-
tucionalidade de leis ou ato normativos muni-
cipais contra a Lei Orgânica respectiva. 

Em outras palavras, a Lei Orgânica do Município 
não é parâmetro de controle abstrato de consti-
tucionalidade estadual, uma vez que a Constitui-
ção Federal, no art. 125, § 2º, estabelece como 
parâmetro apenas a Constituição Estadual.

Assim, é inconstitucional dispositivo da Consti-
tuição estadual que afirme ser possível ajuizar 
ADI, no Tribunal de Justiça, contra lei ou ato nor-
mativo estadual ou municipal sob o argumento 
de que ele viola a Lei Orgânica do Município.

II – Não compete ao Poder Legislativo, de 
qualquer das esferas federativas, suspender 
a eficácia de lei ou ato normativo declarado 
inconstitucional em controle concentrado de 
constitucionalidade.

Desse modo, é inconstitucional dispositivo 
da Constituição estadual que afirme que, se 
o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucio-
nalidade de lei em ação direta de inconstitu-
cionalidade (controle concentrado de consti-
tucionalidade), ele precisará comunicar essa 
decisão à Assembleia Legislativa (se for lei 
estadual) ou à Câmara de Vereadores (se for 
lei municipal) a fim de que o órgão legislativo 
suspenda a eficácia dessa lei.

STF. Plenário. ADI 5548/PE, Rel. Min. Ricardo Le-
wandowski, julgado em 16/8/2021 (Info 1025).

 � É constitucional lei estadual que au-
toriza a comercialização de bebidas 
alcoólicas em eventos esportivos

Não invade a competência da União para o es-
tabelecimento de normas gerais sobre consu-
mo e desporto a autorização e regulamentação, 
por Estado-membro, da venda e do consumo 
de bebidas alcoólicas em eventos esportivos.

STF. Plenário. ADI 5112/BA, Rel. Min Edson 
Fachin, julgado em 16/8/2021 (Info 1025).

 � É constitucional lei municipal que 
disponha sobre a obrigatoriedade 
de instalação de hidrômetros indivi-
duais em edifícios e condomínios

Compete aos municípios legislar sobre a obri-
gatoriedade de instalação de hidrômetros indi-
viduais nos edifícios e condomínios, em razão 
do preponderante interesse local envolvido.

STF. Plenário. RE 738481/SE, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 16/8/2021 (Repercussão 
Geral – Tema 849) (Info 1025).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Lei estadual pode prever que, em 
caso de dupla vacância para os car-
gos de Governador e Vice nos dois 
últimos anos do mandato, a ALE 
realizará eleição indireta, de forma 
nominal e aberta

Os estados-membros, no exercício de suas 
autonomias, podem adotar o modelo federal 
previsto no art. 81, § 1º, da Constituição, cuja 
reprodução, contudo, não é obrigatória.

No caso de dupla vacância, faculta-se aos 
estados-membros, ao Distrito Federal e aos 
municípios a definição legislativa do procedi-
mento de escolha do mandatário político.  

No caso de realização de eleição indireta, a 
previsão normativa estadual de votação nomi-
nal e aberta é compatível com a CF/88.

Caso concreto: lei da Bahia afirmou que, se 
o Governador e o Vice-Governador deixarem 
os cargos nos dois últimos anos do mandato, 
a Assembleia Legislativa deverá realizar uma 
eleição indireta, de forma nominal e aberta. 
Para o STF, essa lei é constitucional, sob os 
pontos de vista formal e material.

STF. Plenário. ADI 1057/BA, Rel. Min. Dias Tof-
foli, julgado em 16/8/2021 (Info 1025).

 � É inconstitucional a previsão de “con-
trole de qualidade”, a cargo do Poder 
Executivo, para aferir os serviços pú-
blicos prestados pelo Poder Judiciário

Caso concreto: Lei estadual previu a possibili-
dade de o Poder Executivo fazer o controle de 
qualidade da prestação de serviços públicos 
prestados pelo Poder Judiciário (exs: tempo 
médio de atendimento ao cidadão quando de 
demandas judiciais; índice de satisfação do 
cidadão com os serviços de justiça; taxa de re-
solução de demandas de cidadãos por justiça 
em prazos inferiores a 90 dias).

Tais dispositivos da lei estadual são inconsti-
tucionais. 

A possibilidade de um órgão externo exercer 
atividade de fiscalização das atividades do Po-
der Judiciário, sob pena de sanções pecuniárias 
e controle orçamentário, ofende a indepen-
dência e a autonomia financeira, orçamentária 
e administrativa do Poder Judiciário, consagra-
das nos arts. 2º e 99 da Constituição Federal.

STF. Plenário. ADI 1905/RS, Rel. Min. Dias Tof-
foli, julgado em 16/8/2021 (Info 1025).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não existe no Brasil a candidatura nata, ou seja, o direito de o titular do manda-
to eletivo ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candi-
dato à reeleição

O indivíduo que já ocupa o cargo eletivo e vai em busca da reeleição possui o direito subjetivo de 
ser escolhido pelo partido como candidato? Ex: João, filiado ao Partido “X”, já é vereador; ele deseja 
concorrer à reeleição; pelo fato de já ser vereador; o Partido “X” é obrigado a escolher João como 
sendo um dos candidatos da agremiação?

NÃO. O legislador tentou impor essa obrigatoriedade no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.504/97:

Art. 8º (...) § 1º Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Verea-
dor, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em cur-
so, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados.

Isso foi denominado pela doutrina e jurisprudência de “candidatura nata”. Assim, “candidatura nata” 
é o direito que o titular do mandato eletivo possui de, obrigatoriamente, ser escolhido e registrado 
pelo partido político como candidato à reeleição.

O STF, contudo, entendeu que esse § 1º do art. 8º da Lei nº 9.504/97 é inconstitucional, não sendo 
possível a chamada “candidatura nata”.

O instituto da “candidatura nata” é incompatível com a Constituição Federal de 1988, tanto por 
violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos como, sobretudo, por atingir a autonomia 
partidária (art. 5º, “caput”, e art. 17 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 2530/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 18/8/2021 (Info 1026).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional lei estadual que inclui o pagamento de pessoal inativo nas 
despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino

O art. 212 da CF/88 prevê o dever de aplicação de percentual mínimo para investimentos na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino.

A definição de quais despesas podem ou não ser consideradas como manutenção e desenvolvimen-
to de ensino é feita por meio de lei editada pela União.

A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seus arts. 70 e 71, definiu 
quais despesas podem ser consideradas como sendo destinadas à manutenção e desenvolvimento 
do ensino.

As despesas com encargos previdenciários de servidores inativos e os repasses efetuados pelo Esta-
do para cobrir o déficit no regime próprio de previdência não podem ser computados como apli-
cação de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino, para os fins do art. 212 da CF/88. 
Logo, é inconstitucional lei estadual que faça essa previsão.

STF. Plenário. ADI 6049/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/8/2021 (Info 1026).

Obs: a EC 108/2020 incluiu o § 7º no art. 212 da CF/88 e passou a vedar expressamente o uso dos 
recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino para o pagamento de aposentado-
rias e pensões:

Art. 212 (...) § 7º É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos §§ 5º e 6º deste artigo para 
pagamento de aposentadorias e de pensões.

 �Não caracteriza afronta à vedação imposta pelo art. 62, § 1º, IV, da CF a edição 
de MP no mesmo dia em que o Presidente sanciona ou veta projeto de lei com 
conteúdo semelhante

É vedada a edição de medida provisória tratando sobre matéria já disciplinada em projeto de lei 
aprovado pelo Congresso Nacional e que está pendente de sanção ou veto. Isso é proibido pelo art. 
62, § 1º, IV, da CF/88.

Assim, se o Presidente da República estiver com um projeto de lei aprovado pelo Congresso na sua 
“mesa” para análise de sanção ou veto, ele não poderá editar uma MP sobre o mesmo assunto.

Por outro lado, nada impede que o Presidente sancione ou vete esse projeto e, no mesmo dia, edite 
uma medida provisória tratando sobre o mesmo tema. Neste caso, não haverá afronta ao art. 62, § 
1º, IV, da CF/88.

STF. Plenário. ADI 2601/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 19/8/2021 (Info 1026).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � São inconstitucionais normas de re-
gimento interno de tribunal local que, 
no processo de progressão na carrei-
ra da magistratura, complementam 
a LOMAN com critérios de desempate 
estranhos à função jurisdicional

É competência da União legislar sobre a orga-
nização da magistratura nacional, mediante 
Lei Complementar de iniciativa reservada ao 
Supremo Tribunal Federal. Logo, deve ser 
reconhecida a inconstitucionalidade formal de 
normas estaduais com conteúdo em desacor-
do com a legislação nacional. 

O art. 164, IV, “e” e “f”, do Regimento Interno 
do TJRO, exorbitou indevidamente ao estabe-
lecido pela LOMAN, desprezando o critério da 
precedência na carreira para efeito de promo-
ção a entrância superior em prol dos critérios 
do tempo de exercício de função pública, não 
especificamente como magistrado, e do tempo 
de serviço prestado ao Estado de Rondônia.

Assim, é inconstitucional norma do regimen-
to interno do Tribunal de Justiça que preveja 
como critérios de desempate no processo de 
promoção de magistrados: 

i) o maior tempo de serviço público;

ii) o maior tempo de serviço público prestado 
ao Estado.

STF. Plenário. ADI 6766/RO, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 20/8/2021 (Info 1026).

 �O princípio da reparação integral do 
dano, por si só, não justifica a imposi-
ção do ônus de publicar o inteiro teor 
da sentença condenatória

Não é cabível a condenação de empresa jor-
nalística à publicação do resultado da deman-
da quando o ofendido não tenha pleiteado 
administrativamente o direito de resposta ou 
retificação de matéria divulgada, publicada ou 
transmitida por veículo de comunicação social 
no prazo decadencial estabelecido no art. 3º 
da Lei nº 13.188/2015, bem ainda, à adequa-
ção do montante indenizatório fixado.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.867.286-SP, Rel. Min. 
Marco Buzzi, julgado em 24/08/2021 (Info 706).

 � É inconstitucional lei municipal que dis-
põe sobre a autorização e exploração 
de serviço de radiodifusão comunitária

É inconstitucional lei municipal que: 

a) institui direitos e obrigações das rádios 
comunitárias;

b) autoriza seu funcionamento e exploração 
no âmbito de seu território; e 

c) estabelece infrações, sanções e o pagamen-
to de taxa de funcionamento.

Essa lei apresenta vício de inconstitucionalida-
de formal porque trata de matéria de compe-
tência reservada à União.

STF. Plenário. ADPF 335/MG, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 27/8/2021 (Info 1027).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional a LC 179/2021, que conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil

É constitucional a Lei Complementar nº 179/2021, que definiu os objetivos e conferiu autonomia ao 
Banco Central do Brasil, além de ter tratado sobre a nomeação e a exoneração de seu presidente e 
de seus diretores.

Não ficou caracterizada qualquer violação ao devido processo legislativo na tramitação do projeto que 
deu origem a essa lei, não tendo havido afronta à iniciativa reservada do Presidente da República.

A competência para legislar é, por excelência, do Poder Legislativo. A reserva de iniciativa legislati-
va para o chefe do Poder Executivo constitui-se em previsão excepcional e que, por isso, deve ser 
interpretada restritivamente.

Os autores da ADI alegaram que a matéria veiculada na LC 179/2021 seria enquadrada no art. 61, § 
1º, II, “c” e “e”, da CF/88. Se fosse acolhida essa afirmação, estaria sendo conferida uma interpreta-
ção extensiva da previsão constitucional. Isso porque a LC 179/2021 não dispôs sobre o regime jurí-
dico dos servidores públicos do Banco Central, que continua a ser disciplinado pela Lei nº 8.112/90 e 
pela Lei nº 9.650/98. Não houve qualquer alteração normativa nessas leis. A LC 179/2021 tampouco 
criou ou extinguiu ministérios ou órgãos da Administração Pública. O Banco Central continua a exis-
tir, com natureza jurídica de autarquia especial federal.

Na realidade, a LC nº 179/2021 transcende o propósito de dispor sobre servidores públicos ou criar 
órgão público. Ela dá configuração a uma instituição de Estado – não de governo –, que tem relevan-
te papel como árbitro neutro, cuja atuação não deve estar sujeita a controle político unipessoal.

STF. Plenário. ADI 6696/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barro-
so, julgado em 26/8/2021 (Info 1027).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É formal e materialmente constitu-
cional a LC 144/2014 (de iniciativa 
parlamentar), que modificou a LC 
51/85, tratando sobre a aposentado-
ria dos policiais, com critérios mais 
favoráveis

É formalmente constitucional lei complemen-
tar — cujo processo legislativo teve origem 
parlamentar — que contenha regras de caráter 
nacional sobre a aposentadoria de policiais.

É constitucional a adoção — mediante lei 
complementar — de requisitos e critérios 
diferenciados em favor dos policiais para a 
concessão de aposentadoria voluntária. 

STF. Plenário. ADI 5241/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 2/8/2021 (Info 1027).

 � É inconstitucional lei estadual que dis-
põe sobre a aceitação de diplomas expe-
didos por universidades estrangeiras

Invade a competência privativa da União para 
legislar sobre diretrizes e bases da educação 
nacional lei estadual que dispõe sobre reco-
nhecimento de diploma obtido por instituições 
de ensino superior de países estrangeiros.

STF. Plenário. ADI 6592/AM, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 3/9/2021 (Info 1028).

 � É inconstitucional o art. 58, VI, da Lei 
nº 11.697/2008 (lei de organização 
judiciária do DF), que prevê o tempo 
de serviço público efetivo como sen-
do um dos critérios de apuração da 
antiguidade dos magistrados

Compete ao Supremo Tribunal Federal a ini-
ciativa para propor projeto de lei que dispo-
nha sobre critério de desempate para promo-
ção na carreira da magistratura.

É inconstitucional norma que adote tempo 
de serviço em qualquer cargo público como 
critério de desempate para promoção na 
magistratura. A utilização do critério de tempo 
de serviço público favoreceria injustamente o 
magistrado com trajetória profissional exerci-
da de modo preponderante no setor público.

STF. Plenário. ADPF 6779/DF, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 27/8/2021 (Info 1027).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não é razoável exigir comprovação documental do motivo pelo qual o candidato 
faltou às provas do Enem 2020 como requisito para que ele possa obter isenção 
da taxa de inscrição do Enem 2021, tendo em vista que se vivia um contexto de 
pandemia

Em razão do contexto de anormalidade decorrente da pandemia da Covid-19, é descabida a exi-
gência de “justificativa de ausência” às provas do ENEM 2020, como requisito para a concessão de 
isenção da taxa de inscrição para o ENEM 2021.

STF. Plenário. ADPF 874 MC/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 3/9/2021 (Info 1028).

 � É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e des-
membramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no 
art. 18, § 4º, da CF/88

Pendente a legislação federal prevista na redação atual do art. 18, § 4º, da Constituição Federal, são 
inadmissíveis os regramentos estaduais que possibilitem o surgimento de novos municípios e que 
invadam a competência da União para disciplinar o tema.

É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da CF/88, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 15/96.

STF. Plenário. ADI 4711/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2021 (Info 1028).

 �Durante a pandemia da Covid-19 ficou reconhecido que as medidas provisórias 
podem ser instruídas perante o plenário das Casas, ficando excepcionalmente 
autorizada a emissão de parecer por um deputado e um senador, em substitui-
ção à Comissão Mista

A tramitação de medidas provisórias pelo Sistema de Deliberação Remota (SRD) — instituído em 
razão da pandemia do novo coronavírus e regulado pelo Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal n. 1/2020 — não viola o devido processo legislativo.

STF. Plenário. ADI 6751/DF, ADPF 661/DF e ADPF 663/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados 
em 3/9/2021 (Info 1028).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Há prescrição de fundo de direito nas ações em que se busca a concessão do be-
nefício de pensão por morte?

Não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, no caso 
de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescri-
tas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.

Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por 
morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 anos, con-
tados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o 
lustro prescricional.

STJ. 1ª Seção. EDCL nos EREsp 1.269.726-MG, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado 
do TRF da 5ª Região), julgado em 25/08/2021 (Info 706).

Como eram os trechos equivocados da 
ementa do EREsp 1.269.726-MG

(julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019)

Como ficaram esses trechos após o julgamen-
to dos EDCL no EREsp 1.269.726-MG

(julgado em 25/08/2021, DJe 01/10/2021).
6. Mesmo nas hipóteses em que tenha ha-

vido o indeferimento administrativo, não se 
reconhece a perda do direito em razão do 
transcurso de tempo. Isso porque a Admi-
nistração tem o dever de orientar o admi-
nistrado para que consiga realizar a prova 
do direito requerido, não havendo, assim, 

que se falar na caducidade desse direito em 
razão de um indeferimento administrativo 
que se revela equivocado na esfera judicial.

6. Situação diversa ocorre quando houver o in-
deferimento do pedido administrativo de pen-
são por morte, pois, em tais situações, o inte-
ressado deve submeter ao Judiciário, no prazo 
de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a 
pretensão referente ao próprio direito postula-
do, sob pena de fulminar o lustro prescricional.

8. Nestes termos, deve-se reconhecer que 
não ocorre a prescrição do fundo de direi-
to no pedido de concessão de pensão por 

morte, estando prescritas apenas as presta-
ções vencidas no quinquênio que precedeu 

à propositura da ação.

8. Nestes termos, deve-se reconhecer que não 
ocorre a prescrição do fundo de direito no 
pedido de concessão de pensão por morte, 

no caso de inexistir manifestação expressa da 
Administração negando o direito reclamado, 
estando prescritas apenas as prestações ven-
cidas no quinquênio que precedeu à proposi-
tura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

13/03/2019 (Info 644).

STJ. 1ª Seção. EDCL nos EREsp 1.269.726-MG, 
Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador 

convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 
25/08/2021 (Info 706).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O teto aplicável aos servidores municipais é, em regra, o subsídio do prefeito, 
não podendo se aplicar o modelo facultativo do § 12 do art. 37 da CF aos servido-
res municipais

No que tange ao teto remuneratório, os Estados-membros e o Distrito Federal possuem duas opções:

a) escolher estipular um teto por Poder (chamado de modelo geral):

a.1) Executivo: subsídio do Governador.

a.2) Legislativo: subsídio dos Deputados Estaduais.

a.3) Judiciário (inclui MP, Defensoria e Procuradoria): subsídio dos Desembargadores do TJ, limitado 
a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF.

b) escolher estipular um subteto único para todos os Poderes. 

Este subteto único corresponderia ao subsídio dos Desembargadores do TJ, para todo e qualquer 
servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados. Essa 
segunda opção é chamada de modelo facultativo e está prevista no § 12 do art. 37 da CF/88, inseri-
do pela EC 47/2005.

Para adotar o modelo facultativo, os Estados ou DF precisam de uma emenda à Constituição esta-
dual ou à Lei orgânica distrital.

Vale ressaltar, contudo, que esse modelo facultativo do § 12 do art. 37 da CF/88 não pode ser aplica-
do para os servidores municipais.

O teto remuneratório aplicável aos servidores municipais, excetuados os vereadores*, é o subsídio 
do prefeito municipal.

Assim, é inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que fixe o subsídio dos membros do TJ 
local como teto remuneratório aplicável aos servidores municipais.

STF. Plenário. ADI 6811/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/8/2021 (Info 1026).

* Apesar de o julgado ter ressalvado apenas a situação dos vereadores, podemos apontar uma se-
gunda exceção: os procuradores municipais. Segundo decidiu o STF em outra oportunidade:

A expressão “Procuradores”, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da Repúbli-
ca, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais 
à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centési-
mos por cento) do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do STF.

Assim, o teto remuneratório de Procuradores Municipais é o subsídio de Desembargador de TJ.

STF. Plenário. RE 663696/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/2/2019 (Info 932).

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

 � É inconstitucional norma estadual que vincule subsídios de agentes políticos de 
distintos entes federativos, de modo que qualquer aumento no valor dos subsí-
dios de um resulte, automaticamente, aumento no de outro

É inconstitucional lei estadual que preveja que o Governador e o Vice-Governador do Estado não po-
derão receber remuneração inferior ao subsídio percebido pelos Desembargadores e pelos Deputa-
dos Estaduais.

É inconstitucional lei estadual que afirme que os Deputados Estaduais deverão receber 75% do sub-
sídio dos Deputados Federais.

STF. Plenário. ADI 6468/SE, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 2/8/2021 (Info 1024).

 �A indisponibilidade pode ser decretada em qualquer hipótese de ato de improbi-
dade e deve abranger o pagamento da multa civil

É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens de-
cretada em ação de improbidade administrativa, inclusive nas demandas ajuizadas com esteio na 
prática de conduta prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92, tipificador da ofensa aos princípios nuclea-
res administrativos.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.862.792-PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª 
Região), julgado em 25/08/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1055) (Info 706).

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

 � É constitucional a LC 179/2021, que conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil

É constitucional a Lei Complementar nº 179/2021, que definiu os objetivos e conferiu autonomia ao 
Banco Central do Brasil, além de ter tratado sobre a nomeação e a exoneração de seu presidente e 
de seus diretores.

Não ficou caracterizada qualquer violação ao devido processo legislativo na tramitação do projeto que 
deu origem a essa lei, não tendo havido afronta à iniciativa reservada do Presidente da República.

A competência para legislar é, por excelência, do Poder Legislativo. A reserva de iniciativa legislati-
va para o chefe do Poder Executivo constitui-se em previsão excepcional e que, por isso, deve ser 
interpretada restritivamente.

Os autores da ADI alegaram que a matéria veiculada na LC 179/2021 seria enquadrada no art. 61, § 
1º, II, “c” e “e”, da CF/88. Se fosse acolhida essa afirmação, estaria sendo conferida uma interpreta-
ção extensiva da previsão constitucional. Isso porque a LC 179/2021 não dispôs sobre o regime jurí-
dico dos servidores públicos do Banco Central, que continua a ser disciplinado pela Lei nº 8.112/90 e 
pela Lei nº 9.650/98. Não houve qualquer alteração normativa nessas leis. A LC 179/2021 tampouco 
criou ou extinguiu ministérios ou órgãos da Administração Pública. O Banco Central continua a exis-
tir, com natureza jurídica de autarquia especial federal.

Na realidade, a LC nº 179/2021 transcende o propósito de dispor sobre servidores públicos ou criar 
órgão público. Ela dá configuração a uma instituição de Estado – não de governo –, que tem relevan-
te papel como árbitro neutro, cuja atuação não deve estar sujeita a controle político unipessoal.

STF. Plenário. ADI 6696/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barro-
so, julgado em 26/8/2021 (Info 1027).

 �Não é possível conceder pensão vitalícia aos dependentes de Prefeito, Vice-Pre-
feito e Vereador que morreram no exercício do mandato

A concessão de pensão vitalícia à viúva, à companheira e a dependentes de prefeito, vice-prefeito e 
vereador, falecidos no exercício do mandato, não é compatível com a Constituição Federal.

STF. Plenário. ADPF 764/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/8/2021 (Info 1027).

DIREITO ADMINISTRATIVO
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inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional ato normativo que exclui o direito dos candidatos com defi-
ciência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos

A exclusão da previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência viola o blo-
co de constitucionalidade composto pela Constituição Federal e pela Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD (Decreto Legislativo 186/2008), incorporada à or-
dem jurídica brasileira com o “status” de Emenda Constitucional, na forma do art. 5º, § 3º, da CF/88.

Duas teses fixadas pelo STF para o tema:

1) É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação 
razoável em provas físicas de concursos públicos.

2) É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos crité-
rios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.

STF. Plenário. ADI 6476/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2021 (Info 1028).

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO ELEITORAL

 �Não existe no Brasil a candidatura nata, ou seja, o direito do titular do mandato 
eletivo de ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candi-
dato à reeleição

O indivíduo que já ocupa o cargo eletivo e vai em busca da reeleição possui o direito subjetivo de 
ser escolhido pelo partido como candidato? Ex: João, filiado ao Partido “X”, já é vereador; ele deseja 
concorrer à reeleição; pelo fato de já ser vereador, o Partido “X” é obrigado a escolher João como 
sendo um dos candidatos da agremiação?

NÃO. O legislador tentou impor essa obrigatoriedade no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.504/97:

Art. 8º (...) § 1º Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Verea-
dor, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em cur-
so, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados.

Isso foi denominado pela doutrina e jurisprudência de “candidatura nata”. Assim, “candidatura nata” 
é o direito que o titular do mandato eletivo possui de, obrigatoriamente, ser escolhido e registrado 
pelo partido político como candidato à reeleição.

O STF, contudo, entendeu que esse § 1º do art. 8º da Lei nº 9.504/97 é inconstitucional, não sendo 
possível a chamada “candidatura nata”.

O instituto da “candidatura nata” é incompatível com a Constituição Federal de 1988, tanto por 
violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos como, sobretudo, por atingir a autonomia 
partidária (art. 5º, “caput”, e art. 17 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 2530/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 18/8/2021 (Info 1026).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

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

A operadora que resiliu unilateralmente plano 
de saúde coletivo empresarial não possui a obri-
gação de fornecer ao usuário idoso, em subs-
tituição, plano na modalidade individual, nas 
mesmas condições de valor do plano extinto.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.924.526-PE, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva, julgado em 22/06/2021 (Info 703).

 �O locatário não possui legitimidade 
para ajuizar ação contra o condo-
mínio para questionar a forma pela 
qual a coisa comum é gerida

O locatário não possui legitimidade para ajui-
zar ação contra o condomínio no intuito de 
questionar o descumprimento de regra esta-
tutária, a ausência de prestação de contas e a 
administração de estabelecimento comercial.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.630.199-RS, Rel. Min. An-
tonio Carlos Ferreira, julgado em 05/08/2021 
(Info 704).

 �A impossibilidade da prestação de 
alimentos não está configurada pelo 
simples fato de o genitor se encon-
trar preso

O fato de o devedor de alimentos estar reco-
lhido à prisão pela prática de crime não afasta 
a sua obrigação alimentar, tendo em vista a 
possibilidade de desempenho de atividade re-
munerada na prisão ou fora dela a depender 
do regime prisional do cumprimento da pena.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.882.798-DF, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
10/08/2021 (Info 704).

 � É válida a revogação de adoção regi-
da pelo CC/1916, realizada antes da 
entrada em vigor do ECA; logo, neste 
caso, o ex-filho não é parte legítima 
para o inventário

Para fins de determinação da legitimidade 
ativa em ação de inventário, a adoção reali-
zada na vigência do CC/1916 é suscetível de 
revogação consensual pelas partes após a 
entrada em vigor do Código de Menores (Lei 
nº 6.697/79), mas antes da entrada em vigor 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 8.069/90).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.930.825-GO, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 24/08/2021 (Info 706).

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

 � É possível o ajuizamento de ação 
possessória, fundada em cláusula 
resolutiva expressa, decorrente de 
inadimplemento contratual do pro-
mitente comprador, sendo desneces-
sária a prévia propositura de ação 
para resolução do contrato

Não se pode impor à parte já prejudicada pelo 
inadimplemento ter o ônus de ajuizar deman-
da judicial para obter a resolução do contrato 
quando já existe uma cláusula resolutória 
expressa em seu favor. Exigir isso seria impor 
ônus demasiado e obrigação contrária ao texto 
expresso da lei, desprestigiando o princípio da 
autonomia da vontade, da não intervenção do 
Estado nas relações negociais, criando obriga-
ção que refoge à verdadeira intenção legislativa.

Fundamento legal: Código Civil / Art. 474. A 
cláusula resolutiva expressa opera de pleno di-
reito; a tácita depende de interpelação judicial.

A cláusula resolutiva expressa é aquela ex-
pressamente estipulada pelas partes no 
momento da celebração do negócio jurídico 
ou em oportunidade posterior (por meio de 
aditivo contratual), porém, sempre antes da 
verificação da situação de inadimplência nela 
prevista, que constitui o suporte fático para a 
resolução do ajuste firmado. Nesta cláusula, 
as partes indicam as hipóteses que geram a 
extinção do contrato.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.789.863-MS, Rel. Min. 
Marco Buzzi, julgado em 10/08/2021 (Info 704).

 �O princípio da porta aberta deve ser 
interpretado no sentido de ser possí-
vel a exigência de processo seletivo 
para admissão de novo cooperado, 
desde que haja previsão estatutária e 
a condição não tenha a finalidade de 
restringir o acesso de forma abusiva

É lícita a previsão, em estatuto social de 
cooperativa de trabalho médico, de processo 
seletivo público como requisito de admissão 
de profissionais médicos para compor os 
quadros da entidade, devendo o princípio da 
porta aberta ser compatibilizado com a possi-
bilidade técnica de prestação de serviços e a 
viabilidade estrutural econômico-financeira da 
sociedade cooperativa.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.901.911-SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
24/08/2021 (Info 706).

STJ. 2ª Seção. AgInt nos EREsp 1561337/SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 
18/08/2021.

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

 � Se o titular da EIRELI está sendo executado, o juiz somente poderá deferir a pe-
nhora dos bens da EIRELI se houver desconsideração da personalidade jurídica

Para penhorar bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por 
dívidas do empresário que a constituiu, é imprescindível a instauração do incidente de desconside-
ração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a per-
mitir a inclusão do novo sujeito no processo atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.

Exemplo hipotético: o banco ajuizou execução cobrando dívida de João. Não foram localizados bens 
do executado. Foi então que o banco descobriu que João era titular de uma EIRELI e que essa em-
presa possuía alguns bens em seu nome. O banco pediu ao juiz a penhora dos bens pertencentes 
à EIRELI. O magistrado proferiu decisão interlocutória rejeitando o pedido de penhora sob o argu-
mento de que a EIRELI é uma pessoa jurídica diferente de João, com patrimônio autônomo. Tratan-
do-se de pessoa jurídica com patrimônio autônomo, é indispensável a instauração de incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica antes de eventual constrição de bens. Agiu corretamente 
o magistrado.

Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode 
ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfa-
ção de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personali-
dade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário indivi-
dual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. Em 
uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a 
inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patri-
mônio em decorrência da medida.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.874.256-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/08/2021 (Info 705).

Obs: o art. 41 da Lei nº 14.195/2021 retirou a EIRELI do ordenamento jurídico brasileiro.

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

 �A contratação de advogado por representante de incapaz, para atuar em inven-
tário, configura ato de simples administração e, por isso mesmo, não depende de 
autorização judicial

O fato de ter sido concedida a gestão da herança a terceiro não implica restrição do exercício do 
poder familiar do genitor sobrevivente para promover a contratação de advogado, em nome dos 
herdeiros menores, a fim de representar os interesses deles no inventário.

Exemplo hipotético: Carlos faleceu e deixou como herdeiros Andrea (viúva), Lucas e Gabriela (filhos 
menores). Carlos deixou um testamento no qual nomeou sua irmã (Elisângela) como testamen-
teira. O juiz nomeou Elisângela como inventariante dos bens deixados por Carlos, cabendo a ela a 
administração do patrimônio deixado para os filhos pelo de cujus. A mãe dos menores contratou 
advogados para defender os interesses de seus filhos menores no inventário e pactuou honorários 
de 3% sobre o valor real dos bens móveis e imóveis inventariados. Os advogados do escritório ajui-
zaram execução cobrando os honorários. Elisângela, na qualidade de tia dos menores executados, 
testamenteira e única administradora, ofereceu exceção de pré-executividade em favor dos deve-
dores Lucas e Gabriela, filhos do de cujus, alegando que o contrato de serviços advocatícios onerou 
o patrimônio deles sem que houvesse sua expressa autorização, tendo o negócio sido firmado por 
pessoa (Andrea) que não possuía ingerência sobre tais bens, dando-os em garantia de pagamento 
da obrigação.

O STJ não concordou com a alegação de nulidade do contrato.

A contratação de advogado por representante de incapaz, para atuar em inventário, como ocorreu 
no presente caso, configura ato de simples administração e, por isso mesmo, não depende de auto-
rização judicial.

Por se tratar de ato de simples administração, independe de prévia autorização judicial a contrata-
ção de advogado para patrocinar a ação de inventário de bens do falecido, realizada pela genitora 
dos menores que herdarão o patrimônio deixado pelo de cujus.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.566.852-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado 
em 17/08/2021 (Info 705).

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

 �A divulgação pelos interlocutores ou por terceiros de mensagens trocadas via 
WhatsApp pode ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da 
difusão do conteúdo

As conversas travadas por meio do WhatsApp são resguardadas pelo sigilo das comunicações.

Assim, terceiros somente podem ter acesso às conversas de WhatsApp se houver consentimento 
dos participantes ou autorização judicial.

As mensagens eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão de o seu conteúdo ser privado, isto 
é, restrito aos interlocutores.

Dessa forma, ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários, via WhatsApp, o 
emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao públi-
co, seja por meio de rede social ou da mídia. 

Essa expectativa advém não só do fato de ter o indivíduo escolhido a quem enviar a mensagem, 
como também da própria encriptação a que estão sujeitas as conversas (criptografia ponta-a-ponta). 

Além disso, se a sua intenção fosse levar ao conhecimento de diversas pessoas o conteúdo da men-
sagem, a pessoa que enviou a mensagem teria optado por uma rede social menos restrita ou mes-
mo repassado a informação à mídia para que fosse divulgada.

Assim, se o indivíduo divulga ao público uma conversa privada, além de estar quebrando o dever 
de confidencialidade, está também violando legítima expectativa, a privacidade e a intimidade do 
emissor. Justamente por isso, esse indivíduo pode ser responsabilizado por essa divulgação caso se 
configure o dano.

É importante consignar que a ilicitude poderá ser descaracterizada (afastada) quando a exposição das 
mensagens tiver como objetivo resguardar um direito próprio do receptor. Nesse caso, será necessário 
avaliar as peculiaridades concretas para fins de decidir qual dos direitos em conflito deverá prevalecer.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.903.273-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/08/2021 (Info 706).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Somente será permitida a implanta-
ção post mortem de embriões fertili-
zados in vitro se houve autorização 
expressa por testamento ou instru-
mento que o valha em formalidade e 
garantia

A declaração posta em contrato padrão de 
prestação de serviços de reprodução humana 
é instrumento absolutamente inadequado 
para legitimar a implantação post mortem de 
embriões excedentários, cuja autorização, 
expressa e específica, deve ser efetivada por 
testamento ou por documento análogo.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.918.421-SP, Rel. Min. 
Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salo-
mão, julgado em 08/06/2021 (Info 706).

 �Mesmo após o STJ ter homologado 
a decisão estrangeira sobre alimen-
tos, o devedor poderá ajuizar ação 
pedindo a revisão do valor da pensão 
alimentícia

Exemplo: a sentença estrangeira condenou o 
pai a pagar pensão alimentícia fixada em 290 
euros por mês. O pai se mudou para o Bra-
sil. O filho ingressou, no STJ, com pedido de 
homologação da sentença estrangeira. Ocorre 
que, comprovadamente, o salário do pai é 
inferior ao valor da pensão. Mesmo assim, se 
estiverem preenchidos os requisitos formais, 
o STJ deverá homologar a sentença estrangei-
ra, não podendo examinar aspectos relacio-
nados com o mérito, como, por exemplo, a 
capacidade econômica do devedor.

O ato de homologação é meramente formal, 
por meio do qual o STJ exerce tão somente um 
juízo de delibação, não adentrando no mérito 
da disputa original, tampouco averiguando 
eventual injustiça da sentença estrangeira.

Vale ressaltar, contudo, que, mesmo após a 
homologação, o devedor poderá ingressar 
com ação pedindo a revisão do valor da pen-
são. Isso porque a homologação da decisão 
estrangeira sobre alimentos não subtrai do 
devedor a possibilidade de ajuizar ação revi-
sional do valor da pensão alimentícia.

STJ. Corte Especial. HDE 4.289-EX, Rel. Min. 
Raul Araújo, julgado em 18/08/2021 (Info 707).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A ANVISA, no exercício do “ato de 
anuência prévia” do art. 229-C da Lei 
9.279/96, podia adentrar no exame de 
quaisquer aspectos dos produtos ou 
processos farmacêuticos

Em se tratando de pedido de patente de 
fármacos, competia à Anvisa analisar - previa-
mente à análise do INPI - quaisquer aspectos 
dos produtos ou processos farmacêuticos 
- ainda que extraídos dos requisitos de paten-
teabilidade (novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial) - que lhe permitam inferir 
se a outorga de direito de exclusividade (de 
produção, uso, comercialização, importação 
ou licenciamento) poderá ensejar situação 
atentatória à saúde pública.

Art. 229-C. A concessão de patentes para 
produtos e processos farmacêuticos depen-
derá da prévia anuência da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA. (Incluído pela 
Lei nº 10.196/2001) (Posteriormente revogado 
pela Lei nº 14.195/2021)

STJ. 4ª Turma. REsp 1.543.826-RJ, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 05/08/2021 (Info 703).

 �O crédito fiscal não tributário não se 
submete aos efeitos do plano de recu-
peração judicial

O art. 187 do CTN prevê expressamente que o 
crédito tributário não é sujeito a concurso de 
credores. Esse dispositivo nada fala sobre os 
créditos de natureza não tributária.

A despeito disso, os créditos de natureza não 
tributária não se submetem aos efeitos do 
plano de recuperação judicial, por força do 
art. 6º, § 7º-B da Lei nº 11.101/2005.

Além disso, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 afirma, 
de forma ampla, que a cobrança judicial da 
dívida ativa da Fazenda Pública não está su-
jeita a habilitação em concordata (atual recu-
peração judicial). A dívida ativa abrange tanto 
débitos tributários como não tributários.

Assim, por exemplo, o crédito concernente 
à multa administrativa aplicada pela ANVISA 
não se submete aos efeitos da recuperação 
judicial da devedora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.931.633-GO, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 03/08/2021 (Info 703).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não incide a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 sobre o crédito sujeito ao pro-
cesso de recuperação judicial, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida

Exemplo: João foi atropelado por um ônibus da Transportadora. A vítima ajuizou ação de indeniza-
ção por danos morais e materiais contra a empresa. Antes que fosse julgada a demanda, a Trans-
portadora ingressou com pedido de recuperação judicial, tendo sido deferido seu processamento 
pelo juiz da vara empresarial. O juiz da vara cível, responsável pela ação de indenização, condenou 
a ré a pagar R$ 100 mil em favor do autor. João ingressou com pedido de cumprimento de sentença 
e o magistrado determinou a intimação da Transportadora para pagar a dívida no prazo de 15 dias, 
nos termos do caput do art. 523 do CPC. A Transportadora que, como vimos, estava em processo de 
recuperação judicial, não efetuou o pagamento, razão pela qual o juízo da vara cível afirmou que o 
débito agora seria acrescido de multa e de honorários advocatícios, invocando o § 1º do art. 523 do 
CPC: § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa 
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Não agiu corretamente o juízo. Não há como fazer incidir à espécie a multa estipulada no art. 523, § 
1º do CPC, uma vez que o pagamento do valor da condenação não era obrigação passível de ser exi-
gida no cumprimento de sentença, devendo ser paga segundo as regras do plano de recuperação, 
nos termos definidos pela Lei nº 11.101/2005.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.937.516-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/08/2021 (Info 703).

 � É possível que, no plano de recuperação judicial, fique combinado que os credo-
res que tinham garantias reais e fidejussórias perderão essas garantias, desde 
que haja concordância expressa

A supressão de garantias reais e fidejussórias decididas em assembleia-geral de credores de socie-
dade submetida a regime de recuperação judicial não pode ser estendida aos credores ausentes ou 
divergentes.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.828.248-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado 
em 05/08/2021 (Info 703).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Se não houve apresentação do cheque para a compensação, os juros de mora 
devem incidir a partir do primeiro ato do beneficiário tendente à satisfação do 
crédito estampado na cártula

Se o devedor não paga na data prevista o valor que constava no cheque como sendo de sua obri-
gação, o credor poderá cobrá-lo e terá direito de receber a quantia acrescida de juros moratórios e 
correção monetária por conta do atraso.

A partir de quando deverão ser computados os juros moratórios?

• Se houve apresentação do cheque para compensação: os juros moratórios começam a ser conta-
dos da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

• E se não houve apresentação do cheque para compensação? Neste caso, os juros incidirão a partir 
do primeiro ato do beneficiário no qual ele busque a satisfação do crédito.

Inexistindo apresentação do cheque para a compensação ao banco sacado, os juros de mora devem 
incidir a partir do primeiro ato do beneficiário tendente à satisfação do crédito estampado na cártu-
la, o que pode se dar pelo protesto, notificação extrajudicial ou pela citação.

A Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) possui regra expressa que disciplina os juros relacionados com a co-
brança de crédito estampado neste título. Segundo o art. 52, II, do texto legal, os juros de mora devem 
ser contados desde a data da primeira apresentação do cheque pelo portador à instituição financeira.

Por força desse dispositivo, podemos dizer que a obrigação decorrente do cheque, a despeito de 
ser uma forma de pagamento à vista, ganha os contornos da mora ex persona. 

Nesse contexto, a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à institui-
ção financeira sacada para a respectiva compensação, é aquela que reconhece o termo inicial dos 
juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode 
se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou pela citação.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.768.022-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 17/08/2021 (Info 705).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Atende ao melhor interesse da criança a adoção personalíssima intrafamiliar 
por parentes colaterais por afinidade, a despeito da circunstância de convivên-
cia da criança com família substituta, também, postulante à adoção

Caso adaptado: Elisandra deu à luz Luan. Como ela já tinha outros cinco filhos, resolveu entregar 
Luan, com dias de vida, aos cuidados de Carla e Francisco. Vale ressaltar que Elisandra é filha da 
irmã da cunhada de Francisco. Importante ainda mencionar que o pai biológico de Luan é desco-
nhecido. Diante desse cenário, poucos dias depois de receberem a criança, Carla e Francisco ajui-
zaram ação de adoção cumulada com pedido de destituição do poder familiar, por meio da qual 
pretendem regularizar a situação vivenciada e serem formalmente considerados pais de Luan. 
Elisandra também assinou o pedido concordando com a destituição e com a adoção. O juiz negou o 
pedido afirmando que haveria burla ao cadastro de adotantes e que não existiria parentesco entre 
o casal adotante e a criança, razão pela qual não seria possível excepcionar o cadastro de adoção.

O STJ não concordou. Principais argumentos:

• a CF/88 rompeu com os paradigmas clássicos de família. O conceito de “família” adotado pelo ECA 
é amplo, abarcando tanto a família natural como a extensa/ampliada, sendo a affectio familiae o 
alicerce jurídico imaterial que pontifica o relacionamento entre os seus membros, essa constituí-
da pelo afeto e afinidade que, por serem elementos basilares do Direito das Famílias hodierno, 
devem ser evocados na interpretação jurídica voltada à proteção e melhor interesse das crianças e 
adolescentes.

• o art. 50, § 13, II, do ECA, ao afirmar que podem adotar os parentes que possuem afinidade/afe-
tividade para com a criança, não promoveu qualquer limitação, a denotar, por esse aspecto, que 
a adoção por parente (consanguíneo, colateral ou por afinidade) é amplamente admitida quando 
demonstrado o laço afetivo.

• em hipóteses como a tratada no caso, critérios absolutamente rígidos previstos na lei não podem 
preponderar, notadamente quando em foco o interesse pela prevalência do bem estar, da vida 
com dignidade do menor.

• a ordem cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para adoção não tem 
um caráter absoluto, devendo ceder ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.911.099-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/06/2021 (Info 703).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Mesmo não havendo previsão legal 
expressa, a prerrogativa do § 2º do 
art. 186 do CPC/2015 pode ser tam-
bém requerida pelo defensor dativo 

É admissível a extensão da prerrogativa 
conferida à Defensoria Pública de requerer a 
intimação pessoal da parte na hipótese do art. 
186, §2º, do CPC ao defensor dativo nomea-
do em razão de convênio entre a Ordem dos 
Advogados do Brasil e a Defensoria.

Art. 186 (...) § 2º A requerimento da Defen-
soria Pública, o juiz determinará a intimação 
pessoal da parte patrocinada quando o ato 
processual depender de providência ou infor-
mação que somente por ela possa ser realiza-
da ou prestada.

STJ. 3ª Turma. RMS 64.894-SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 03/08/2021 (Info 703).

 � É possível que o juiz imponha, sob 
pena de multa, que a parte exiba um 
documento que supostamente está 
em seu poder e que foi requerido pela 
parte contrária?

Desde que prováveis a existência da relação 
jurídica entre as partes e de documento ou 
coisa que se pretende seja exibido, apurada 
em contraditório prévio, poderá o juiz, após 
tentativa de busca e apreensão ou outra me-
dida coercitiva, determinar sua exibição sob 
pena de multa com base no art. 400, parágra-
fo único, do CPC/2015.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.777.553-SP, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
26/05/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1000) 
(Info 703).

 �Não é possível a penhora de percen-
tual do auxílio emergencial para 
pagamento de crédito constituído em 
favor de instituição financeira

O Auxílio Emergencial é um benefício finan-
ceiro, instituído pela Lei nº 13.982/2020, pago 
pela União a trabalhadores informais, mi-
croempreendedores individuais (MEI), autôno-
mos e desempregados, e que foi criado com 
o objetivo de fornecer proteção emergencial, 
pelo prazo de poucos meses, às pessoas que 
perderam sua renda em virtude da crise cau-
sada pela Covid-19.

O valor do auxílio emergencial pode ser pe-
nhorado? Em regra, não. Isso porque se trata 
de verba de natureza alimentar, sendo impe-
nhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Há duas exceções previstas no § 2º do art. 833:

1) para pagamento de prestação alimentícia 
(qualquer que seja a sua origem).

2) sobre o montante que exceder 50 salários-
-mínimos.

É possível a penhora do auxílio emergencial 
para pagamento de dívidas com bancos?

Não. As dívidas comuns não podem gozar do 
mesmo status diferenciado da dívida alimen-
tar a permitir a penhora indiscriminada das 
verbas remuneratórias, sob pena de se afasta-
rem os ditames e a própria ratio legis do Códi-
go de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2º).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.935.102-DF, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 29/06/2021 
(Info 703).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não há que se falar em coisa julgada material contra transação homologada em 
juízo pactuada entre a associação e entidade previdenciária para liquidação de 
sentença coletiva

Caso adaptado: a associação dos servidores públicos, na qualidade de representante processual dos 
associados, ajuizou ação coletiva contra a Geap (entidade fechada de previdência complementar) pe-
dindo a restituição de valores pagos pelos associados participantes do plano (ação coletiva 1). O juiz 
julgou o pedido procedente, tendo havido trânsito em julgado. Na fase de liquidação da sentença, 
as partes, de comum acordo, fizeram transação na qual a Geap ajustou determinado pagamento. A 
transação continha cláusula conferindo quitação geral. Essa transação foi homologada pelo juiz.

Posteriormente, essa mesma associação ajuizou outra ação coletiva contra a Geap (“ação coletiva 
2”) aduzindo que no valor que a entidade foi condenada a restituir na “ação coletiva 1” não foram 
incluídos os expurgos inflacionários. O juiz extinguiu esse “processo 2” sob o argumento de que ela 
não poderia prosseguir, tendo em vista que houve coisa julgada material no processo 1.

Não houve coisa julgada. A sentença que se limita a homologar transação constitui mero juízo de 
delibação. Logo, essa sentença não pode nem mesmo ser impugnada mediante ação rescisória.

Obs: mesmo não havendo coisa julgada, o STJ não concordou com o pedido feito pela associação.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.418.771-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/08/2021 (Info 703).

 � Em relação a ações rescisórias ajuizadas com base no art. 485, V, do CPC/1973 
(art. 966, V, do CPC/2015), o recurso especial poderá ultrapassar os pressupostos 
da ação e chegar ao exame do seu mérito

O recurso especial interposto contra acórdão em ação rescisória pode atacar diretamente os fundamen-
tos do acórdão rescindendo, não precisando limitar-se aos pressupostos de admissibilidade da rescisória.

Se o recorrente está alegando que houve violação à literal disposição de lei (violação à norma jurídi-
ca), com base no art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015), o mérito do recurso especial se 
confunde com os próprios fundamentos para a propositura da ação rescisória, autorizando o STJ a 
examinar também o acórdão rescindendo.

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar literal 
disposição de lei;

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifes-
tamente norma jurídica;

STJ. Corte Especial. EREsp 1.434.604-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/08/2021 (Info 705).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É imprescindível a intimação pessoal 
para fins de constituição do deve-
dor, assistido pela Defensoria, como 
depositário fiel da penhora de bem 
imóvel realizada por termo nos autos

O art. 659, § 5º, do CPC/1973 previa o seguin-
te: “(...) a penhora de imóveis, independente-
mente de onde se localizem, será realizada 
por termo nos autos, do qual será intimado 
o executado, pessoalmente ou na pessoa 
de seu advogado, e por este ato constituído 
depositário.”

Assim, o executado que tem advogado cons-
tituído pode ser intimado, na pessoa de seu 
advogado, da sua constituição como depositá-
rio fiel. 

Por outro lado, há necessidade de intimação 
pessoal do devedor se ele for assistido pela 
Defensoria Pública. Isso porque:

a) o ato possui conteúdo de direito material e 
demanda comportamento positivo da parte; 

b) o Defensor Público, na condição de defen-
sor nomeado e não constituído pela parte, 
exerce múnus público que impede o seu 
enquadramento no conceito de “advogado” 
para os fins previstos no art. 659, § 5º, do 
CPC/1973, possuindo apenas, via de regra, 
poderes gerais para o foro.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.331.719-SP, Rel. Min. 
Antonio Carlos Ferreira, Rel. Acd. Min. Maria 
Isabel Gallotti, julgado em 03/08/2021.

 � Compete à Primeira Seção do STJ 
julgar ACP que discute a validade de 
cláusula de exclusividade existente 
no contrato firmado entre os médi-
cos e a operadora de plano de saúde, 
sob o argumento de que configuraria 
conduta anticoncorrencial

Compete à Primeira Seção do STJ julgar Ação 
Civil Pública ajuizada pelo MPF, em face da 
UNIMED, a fim de anular cláusula indutora de 
exclusividade de prestação de serviços médi-
cos, constante do Estatuto Social da Coope-
rativa Médica operadora de Plano de Saúde, 
segundo a qual podem ser penalizados ou 
premiados os médicos cooperados que adi-
ram, ou não, à referida cláusula.

STJ. Corte Especial. CC 180.127-DF, Rel. Min. 
Raul Araújo, julgado em 18/08/2021 (Info 706).

 �A proibição de ampliação do pedi-
do após a citação do réu (art. 264 do 
CPC/1973) só se aplica para a fase de co-
nhecimento, não incidindo na execução

Sob a vigência do CPC/1973, é possível a am-
pliação do pedido em execução contra Fazen-
da Pública, para inclusão de valores que não 
haviam sido cobrados desde o início, oportu-
nizando nova citação do ente público.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.546.430-RS, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 24/08/2021 (Info 706).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Constitui ofensa ao art. 942 do CPC a dispensa do quinto julgador, integrante 
necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a 
maioria sem possibilidade de inversão do resultado

Exemplo hipotético: a Câmara Cível do Tribunal de Justiça, composta por 3 Desembargadores, 
estava julgando uma apelação. O Desembargador “A”, relator, proferiu voto negando provimento à 
apelação. O Desembargador “B” acompanhou o relator. O Desembargador “C” divergiu do relator. 
Assim, o placar estava 2x1. Diante disso, foi designada uma nova sessão para aplicação do art. 942 
do CPC. Segundo a redação do art. 942 do CPC, deveriam ser convocados 2 novos Desembargado-
res para votar. Isso porque o dispositivo fala que outros julgadores serão “em número suficiente 
para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial”. Desse modo, foram convocados os 
Desembargadores “D” e “E”. Ocorre que somente o Desembargador “D” compareceu. O Desembar-
gador “E” não pode ir nesta sessão. O Desembargador “D” proferiu logo seu voto, também acompa-
nhando o relator. Com isso, o placar fixou 3 x 1. O Presidente da Câmara Cível prolatou o resultado 
argumentando que não seria necessária mais a participação do Desembargador “E”, já que, mesmo 
se ele votar acompanhando a divergência, não haverá a possibilidade de inversão do resultado ini-
cial. O máximo que o placar poderá atingir será 3 x 2. Dessa feita, foi dispensada a participação do 
quinto julgador.

A providência adotada pelo TJ não foi correta.

A técnica do art. 942 do CPC não pode ser reduzida a uma mera busca pela maioria de votos, como 
fez o TJ. Ao adotar tal postura, a Corte estadual descumpriu a proposta de ampliação dos debates 
em sua inteireza e tornou ineficaz o disposto no § 2º do art. 942 do CPC/2015, que autorizou expres-
samente que “os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosse-
guimento do julgamento”. Em outras palavras, o Desembargador “E”, se votasse contra o relator, po-
deria trazer argumentos jurídicos que convenceriam os demais Desembargadores a acompanhá-lo, 
havendo chance potencial de alteração do resultado. Assim, não é possível presumir que o quinto 
julgador não teria nenhuma influência sobre o resultado final do acórdão. Essa conclusão precipita-
da é equivocada e contraria frontalmente a proposta da técnica ampliada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.890.473-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/08/2021 (Info 705).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É cabível agravo de instrumento 
para impugnar decisão que define a 
competência

É cabível agravo de instrumento para impug-
nar decisão que define a competência.

O art. 1.015 do CPC/2015 prevê as hipóteses 
de cabimento do agravo de instrumento.

Segundo decidiu o STJ (Tema repetitivo 988), o 
art. 1.015 do CPC/2015 traz um rol de taxativi-
dade mitigada. O que isso significa?

• Em regra, somente cabe agravo de instru-
mento nas hipóteses listadas no art. 1.015 
do CPC/2015.

• Excepcionalmente, é possível a interposição 
de agravo de instrumento fora da lista do 
art. 1.015, desde que preenchido um requi-
sito objetivo: a urgência.

A decisão que define a competência é consi-
derada uma situação urgente?

SIM. Não é razoável que o processo tramite 
perante um juízo incompetente por um longo 
período e, somente por ocasião do julgamen-
to da apelação, seja reconhecida a incom-
petência e determinado o retorno ao juízo 
competente.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.730.436-SP, Rel. Min. 
Laurita Vaz, julgado em 18/08/2021 (Info 705).

 �O advogado, titular de honorários 
advocatícios sucumbenciais arbi-
trados no processo em que atuou 
como representante de uma parte, 
não pode receber primeiro que o seu 
cliente que venceu a demanda

O crédito decorrente de honorários advocatí-
cios sucumbenciais titularizado pelo advoga-
do não é capaz de estabelecer relação de pre-
ferência ou de exclusão em relação ao crédito 
principal titularizado por seu cliente.

Exemplo hipotético: em uma execução pro-
posta por “A” contra “B”, cobrando R$ 2 mi-
lhões, foi possível a penhora de apenas R$ 
500 mil do executado. O advogado de “A” 
utiliza o dinheiro arrecadado para quitar in-
teiramente o valor que ele tem direito a título 
de honorários sucumbenciais, ficando apenas 
o que sobrar para a parte exequente. O STJ 
afirmou que isso não é possível.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.890.615-SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 17/08/2021 (Info 707).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Se a execução fiscal é proposta e, antes da citação, o devedor efetua o pagamento 
extrajudicial do crédito tributário, haverá mesmo assim condenação em honorá-
rios advocatícios?

Se a execução fiscal é proposta e, antes da citação, o devedor efetua o pagamento extrajudicial do 
crédito tributário, haverá, mesmo assim, condenação em honorários advocatícios?

1ª Turma do STJ: SIM

São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido 
extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes 
da citação do contribuinte.

O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do 
pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com 
o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, 
consoante previsto nos arts. 85, §§1º, 2º e 10 c/c art. 90 do CPC/2015.

STJ. 1ª Turma. REsp 1931060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), julgado em 14/09/2021.

2ª Turma do STJ: NÃO

Não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execu-
ção fiscal e antes da citação.

Não cabe a condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado 
em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complemen-
tar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangu-
larização da demanda.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.927.469-PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/08/2021 (Info 705).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete à Justiça Federal julgar ação que tem como objetivo a obtenção de oxi-
gênio destinado às unidades de saúde estaduais do Amazonas para o tratamento 
da Covid-19

Em janeiro de 2021, durante a “segunda onda” da Covid-19, milhares de pessoas foram internadas 
nas unidades hospitalares do Estado do Amazonas.

Houve um aumento tão grande do consumo de oxigênio que a empresa que o fornece no Estado 
(White Martins) não mais conseguiu atender toda a demanda. Em resumo, faltou oxigênio para as 
pessoas internadas.

Diante disso, começaram a ser propostas várias ações judiciais contra a White Martins exigindo que 
ela fornecesse oxigênio para os hospitais públicos e privados.

Essas ações foram propostas em diversos juízos diferentes, com algumas determinações conflitantes.

Havia decisões diferentes dos seguintes juízos: 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, 1ª 
Vara de Iranduba (AM), 5ª, 6ª, 11ª e 15ª Varas Cíveis de Manaus (AM), 3ª Vara da Fazenda Pública de 
Manaus (AM).

Um dos processos envolvidos é uma ação civil pública proposta pelo MPF e DPU contra a União jus-
tamente para obrigar o ente federal a garantir o fornecimento de oxigênio.

O STJ, ao resolver conflito positivo de competência, declarou o juízo da 1ª Vara Federal de Manaus 
como sendo o competente para reunir e julgar todas as ações envolvendo o tema.

STJ. 1ª Seção. CC 177.113-AM, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 25/08/2021 (Info 706).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O delito do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 é crime material, inclusive na modali-
dade embaraçar

A Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), prevê o seguinte delito no § 1º do art. 2º:

Art. 2º (...) Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas corresponden-
tes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de 
infração penal que envolva organização criminosa.

O crime do art. 2º, § 1º é formal ou material?

Material. O tipo penal possui dois núcleos (verbos): impedir e embaraçar.

No que tange ao núcleo “impedir”, nunca houve dúvida de que se trata de crime material.

A dúvida estava no verbo “embaraçar”. Alguns doutrinadores afirmavam que, neste ponto, o delito 
seria formal. Não foi esta, contudo, a conclusão do STJ.

Tanto no núcleo impedir como embaraçar, o crime do art. 2º, § 1º da Lei nº 12.850/2013 é material.

A adoção da corrente que classifica o delito como crime material se explica porque o verbo emba-
raçar atrai um resultado, ou seja, uma alteração do seu objeto. Na hipótese normativa, o objeto é a 
investigação, que pode se dar na fase de inquérito ou na instrução da ação penal. Em outras pala-
vras, haverá embaraço à investigação se o agente conseguir produzir algum resultado, ainda que 
seja momentâneo e reversível.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.817.416-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 03/08/2021 (Info 703).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A reincidência específica tratada no art. 44, § 3º, do Código Penal somente se apli-
ca quando forem idênticos, e não apenas de mesma espécie, os crimes praticados

REGRA: o condenado que for reincidente em crime doloso, não fará jus à pena restritiva de direitos 
(art. 44, II, do CP).

EXCEÇÃO: o juiz poderá conceder a pena restritiva de direitos ao condenado, mesmo ele sendo rein-
cidente, desde que cumpridos dois requisitos previstos no § 3º do art. 44:

a) a medida (substituição) deve se mostrar socialmente recomendável;

b) a reincidência não pode ocorrer em virtude da prática do mesmo crime (não pode ser reincidente 
específico).

Art. 44 (...) § 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em 
face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se te-
nha operado em virtude da prática do mesmo crime.

O que se entende por reincidente específico para os fins do § 3º do art. 44?

É o indivíduo que cometeu um novo crime doloso idêntico.

• se o condenado tiver praticado um novo crime doloso idêntico: não terá direito à substituição. Ex: 
João foi condenado por furto simples. Depois, foi novamente condenado por furto simples. Não 
terá direito à substituição porque a reincidência se operou em virtude da prática do mesmo crime.

• se o condenado tiver praticado um novo crime doloso da mesma espécie (mas que não seja idên-
tico): pode ter direito à substituição. Ex: Pedro foi condenado por furto simples (art. 155, caput). 
Depois, foi novamente condenado, mas agora por furto qualificado (art. 155, § 4º). Em tese, o juiz 
poderia conceder a substituição porque o furto simples e o furto qualificado são crimes da “mes-
ma espécie”, mas não são o “mesmo crime”.

STJ. 3ª Seção. AREsp 1.716.664-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/08/2021 (Info 706).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O novo § 4º do art. 70 do CPP, que 
trata sobre a competência par jul-
gar o crime de estelionato, aplica-se 
imediatamente aos inquéritos poli-
ciais que estavam em curso quando 
entrou em vigor a Lei nº 14.155/2021

Nos crimes de estelionato, quando praticados 
mediante depósito, por emissão de cheques 
sem suficiente provisão de fundos em poder 
do sacado ou com o pagamento frustrado ou 
por meio da transferência de valores, a com-
petência será definida pelo local do domicílio 
da vítima, em razão da superveniência de Lei 
nº 14.155/2021, ainda que os fatos tenham 
sido anteriores à nova lei.

Veja o § 4º do art. 70 que foi inserido no CPP 
pela Lei nº 14.155/2021:

Art. 70. (...) § 4º Nos crimes previstos no art. 
171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 (Código Penal), quando pratica-
dos mediante depósito, mediante emissão de 
cheques sem suficiente provisão de fundos 
em poder do sacado ou com o pagamento 
frustrado ou mediante transferência de valo-
res, a competência será definida pelo local do 
domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade 
de vítimas, a competência firmar-se-á pela 
prevenção.

STJ. 3ª Seção.  CC 180.832-RJ, Rel. Min. Laurita 
Vaz, julgado em 25/08/2021 (Info 706).

 �O § 3º do art. 326-A do Código Eleito-
ral, incluído pela Lei 13.834/2019, é 
constitucional

A sanção abstratamente prevista para o crime 
de “divulgação de ato objeto de denunciação 
caluniosa eleitoral” está em consonância com 
os princípios da proporcionalidade e da indivi-
dualização da pena.

Art. 326-A (...) § 3º Incorrerá nas mesmas 
penas deste artigo quem, comprovadamen-
te ciente da inocência do denunciado e com 
finalidade eleitoral, divulga ou propala, por 
qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe 
foi falsamente atribuído.

STF. Plenário. ADI 6225/DF, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 20/8/2021 (Info 1026).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crime comum conexo 
com crime eleitoral, ainda que haja o reconhecimento da prescrição da preten-
são punitiva do delito eleitoral

Caso concreto: o ex-Governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, com colaboração de outros 
agentes políticos, teria desviado recursos públicos e utilizado esse dinheiro para financiar sua cam-
panha de reeleição no ano de 1998. Vale ressaltar que esse dinheiro utilizado na campanha não 
teria sido contabilizado na prestação de contas, caracterizando aquilo que se chama, na linguagem 
popular, de “caixa dois”.

Em tese, o agente teria praticado os seguintes crimes: a) corrupção passiva (art. 317 do CP); b) falsi-
dade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral); c) lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98).

Dois crimes são de competência da Justiça estadual comum e um deles da Justiça Eleitoral. Como 
ficará a competência para julgar estes delitos? Serão julgados separadamente ou juntos? Qual será 
a Justiça competente? Justiça ELEITORAL. Competirá à Justiça Eleitoral julgar todos os delitos.  Segun-
do entende o STF: Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem 
conexos (Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019).

Ocorre que, no caso concreto, há uma peculiaridade: ainda durante o inquérito, ficou reconhecida 
a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime eleitoral. Logo, houve arquivamento do 
inquérito no que tange ao crime eleitoral. Diante disso, indaga-se: mesmo assim, a Justiça Eleito-
ral continuará sendo competente para julgar os demais delitos? SIM. Mesmo operada a prescrição 
quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. Trata-se de aplicação lógica do 
disposto no art. 81 do CPP.

STF. 2ª Turma. RHC 177243/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/6/2021 (Info 1024).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A ausência de afirmação da autoridade policial de sua própria suspeição não 
eiva de nulidade o processo judicial por si só, sendo necessária a demonstração 
do prejuízo suportado pelo réu

Caso concreto: após a condenação, a defesa do réu descobriu que um dos Delegados que partici-
pou das investigações – conduzidas pelo Ministério Público – seria suspeito já que seu pai também 
teria envolvimento com a organização criminosa.

Logo, o Delegado deveria ter se declarado suspeito, nos termos do art. 107 do CPP: “Não se poderá 
opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspei-
tas, quando ocorrer motivo legal.”

Para o STJ, contudo, o descumprimento do art. 107 do CPP - quando a autoridade policial deixa de 
afirmar sua própria suspeição - não gera, por si só, a nulidade do processo judicial, sendo necessá-
ria a demonstração do prejuízo suportado pelo réu.

O inquérito é uma peça de informação, destinada a auxiliar a construção da opinio delicti do MP. 
Vale ressaltar, inclusive, que o inquérito é uma peça facultativa. Logo, possíveis irregularidades ocor-
ridas no inquérito policial não afetam a ação penal. 

No caso concreto, dentre as provas que fundamentaram a condenação do réu, apenas a intercep-
tação telefônica foi realizada com a participação do Delegado suspeito. A defesa, contudo, não se 
insurgiu contra o conteúdo material das conversas gravadas nem indicou que seriam falsas. Assim, 
como não foi demonstrado qualquer prejuízo causado pela suspeição, é inviável decretação de nuli-
dade da condenação.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.942.942-RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/08/2021 (Info 704).

 �As constituições estaduais não podem instituir novas hipóteses de foro por prer-
rogativa de função além daquelas previstas na Constituição Federal

É inconstitucional norma de constituição estadual que estende o foro por prerrogativa de função a 
autoridades não contempladas pela Constituição Federal de forma expressa ou por simetria.

STF. Plenário. ADI 6501/PA, ADI 6508/RO, ADI 6515/AM e ADI 6516/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgados em 20/8/2021 (Info 1026).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O novo § 4º do art. 70 do CPP, que 
trata sobre a competência par jul-
gar o crime de estelionato, aplica-se 
imediatamente aos inquéritos poli-
ciais que estavam em curso quando 
entrou em vigor a Lei nº 14.155/2021

Nos crimes de estelionato, quando praticados 
mediante depósito, por emissão de cheques 
sem suficiente provisão de fundos em poder 
do sacado ou com o pagamento frustrado ou 
por meio da transferência de valores, a com-
petência será definida pelo local do domicílio 
da vítima, em razão da superveniência de Lei 
nº 14.155/2021, ainda que os fatos tenham 
sido anteriores à nova lei.

Veja o § 4º do art. 70 que foi inserido no CPP 
pela Lei nº 14.155/2021:

Art. 70. (...) § 4º Nos crimes previstos no art. 
171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), quando praticados me-
diante depósito, mediante emissão de cheques 
sem suficiente provisão de fundos em poder 
do sacado ou com o pagamento frustrado ou 
mediante transferência de valores, a compe-
tência será definida pelo local do domicílio da 
vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a 
competência firmar-se-á pela prevenção.

STJ. 3ª Seção.  CC 180.832-RJ, Rel. Min. Laurita 
Vaz, julgado em 25/08/2021 (Info 706).

 �Quando a apelação contra a sentença 
condenatória é interposta com fun-
damento no art. 593, III, “d”, do CPP, 
o Tribunal tem o dever de analisar 
se existem provas de cada um dos 
elementos essenciais do crime, ain-
da que não concorde com o peso que 
lhes deu o júri

Quando a apelação contra a sentença conde-
natória é interposta com fundamento no art. 
593, III, “d”, do CPP, o Tribunal tem o dever de 
analisar se existem provas de cada um dos 
elementos essenciais do crime, ainda que não 
concorde com o peso que lhes deu o júri.

Caso falte no acórdão recorrido a indicação 
de prova de algum desses elementos, há duas 
situações possíveis: 

1) ou o aresto é omisso, por deixar de enfren-
tar prova relevante, incorrendo em negativa 
de prestação jurisdicional; 

2) ou o veredito deve ser cassado, porque 
nem mesmo a análise percuciente da Corte lo-
cal identificou a existência de provas daquele 
específico elemento.

STJ. 5ª Turma. AREsp 1.803.562-CE, Rel. Min. Ri-
beiro Dantas, julgado em 24/08/2021 (Info 707).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Principais conclusões jurídicas do STF a respeito da “Operação Jabuti”

Caso concreto: “OSD”, advogado acusado da prática de diversos crimes, celebrou acordo de colabo-
ração premiada com o MPF de 1ª instância, homologado pelo Juízo Federal de 1ª instância. O delator 
acusou 23 advogados de realizarem contratações “alegadamente fictícias”, entre os anos de 2012 
e 2018, relacionando o fato à suposta prática de crimes contra a Administração Pública, tais como 
corrupção ativa e corrupção passiva e conectando esses fatos a autoridades detentoras de foro por 
prerrogativa de função no STF, razão pela qual teria havido usurpação de competência da Corte 
para homologar o acordo. O Juízo Federal, após o recebimento da denúncia, teria determinado a 
realização de buscas e apreensões criminais nos escritórios de advocacia e em endereços residen-
ciais de diversos advogados delatados. 

A OAB/DF, OAB/SP, OAB/AL e OAB/RJ ajuizaram reclamação, no STF, contra a decisão que homologou 
esse acordo de colaboração premiada. Os reclamantes alegaram, dentre outros argumentos, que 
o MPF de 1ª instância não teria atribuição para firmar o acordo com o delator considerando que o 
signatário estaria delatando autoridades com foro por prerrogativa de função, de sorte que estaria 
havendo uma violação às atribuições da Procuradoria-Geral da República. Ademais, o juízo federal de 
1ª instância não teria competência para homologar o acordo, por usurpar a competência do STF.

Principais conclusões do STF:

1) Os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) possuem legitimidade para 
ingressar com reclamação perante o Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa dos interesses con-
cretos e das prerrogativas de seus associados, nos termos da expressa previsão legal.

2) No caso concreto, entendeu-se que os reclamantes não demonstraram a usurpação de compe-
tência do STF. A despeito disso, o STF afirmou que se constatou que foram praticadas ilegalidades 
flagrantes e, diante disso, a Corte reputou ser possível a concessão de “habeas corpus” de ofício em 
sede de reclamação constitucional, nos termos do art. 193, II, do RISTF e do art. 654, § 2º, do CPP.

3) Compete à Justiça estadual processar e julgar fatos envolvendo entidades integrantes do denomi-
nado “Sistema S”. 

4) Além de violar prerrogativas da advocacia, a deflagração de amplas, inespecíficas e desarrazoa-
das medidas de busca e apreensão em desfavor de advogados pode evidenciar a prática de “fishing 
expedition”. 

5) Extrai-se do art. 394 e seguintes do CPP que a produção probatória após o oferecimento da de-
núncia deve ocorrer em juízo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 

STF. 2ª Turma. Rcl 43479/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/8/2021 (Info 1025).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete aos tribunais de justiça estaduais processar e julgar os delitos comuns, 
não relacionados com o cargo, em tese praticados por Promotores de Justiça

Situação hipotética: João estava de passagem por Aracaju (SE) e ali praticou um crime. Vale ressaltar 
que João é Promotor de Justiça no Estado do Ceará. Importante também registrar que o delito por 
ele praticado não tem nenhuma relação com o cargo ocupado. O feito foi inicialmente distribuído 
ao Juízo de Direito da Vara Criminal de Aracaju (1ª instância da Justiça estadual de Sergipe). O juiz, 
contudo, reconheceu sua incompetência sob o fundamento de que, nos termos do art. 96, III, da 
CF/88, compete ao Tribunal de Justiça julgar os crimes praticados por Promotores de Justiça.

O TJ/CE, entretanto, disse o seguinte: no julgamento da AP 937 QO/RJ, o STF conferiu nova interpre-
tação (restritiva) ao art. 102, I, alíneas “b” e “c”, da CF/88, fixando a competência daquela Corte para 
julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercí-
cio e em razão da função pública exercida. Pelo princípio da simetria, esta interpretação restritiva do 
foro por prerrogativa de função deveria ser aplicada também pelo Tribunal de Justiça. Logo, como o 
crime praticado pelo Promotor de Justiça não foi cometido em razão da função pública por ele exer-
cida, a competência seria do juiz de 1ª instância.

O STJ afirmou que a competência é, de fato, do Tribunal de Justiça. 

A Corte Especial do STJ, no julgamento da QO na APN 878/DF reconheceu sua competência para jul-
gar Desembargadores acusados da prática de crimes com ou sem relação ao cargo, não identifican-
do simetria com o precedente do STF. Naquela oportunidade, firmou-se a compreensão de que se 
Desembargadores fossem julgados por Juízo de Primeiro Grau vinculado ao Tribunal ao qual ambos 
pertencem, criar-se-ia, em alguma medida, um embaraço ao Juiz de carreira responsável pelo julga-
mento do feito. Em resumo, o STJ apontou discrímen relativamente aos magistrados para manter 
interpretação ampla quanto ao foro por prerrogativa de função, aplicável para crimes com ou sem 
relação com o cargo, com fundamento na necessidade de o julgador desempenhar suas atividades 
judicantes de forma imparcial.

Nesse contexto, considerando que a previsão da prerrogativa de foro da Magistratura e do Minis-
tério Público encontra-se descrita no mesmo dispositivo constitucional (art. 96, III, da CF/88), seria 
desarrazoado conferir-lhes tratamento diferenciado.

STJ. 3ª Seção. CC 177.100-CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 08/09/2021 (Info 708).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �As operações relativas ao licenciamen-
to ou cessão do direito de uso de “soft-
ware”, padronizado ou elaborado por 
encomenda, pagam ISS (e não ICMS)

É inconstitucional a incidência do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação (ICMS) sobre o 
licenciamento ou cessão do direito de uso de 
programas de computador.

STF. Plenário. ADI 5576/SP, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 2/8/2021 (Info 1024).

 �A isenção do IR prevista no art. 6º, 
XIV, da Lei nº 7.713/88 incide tanto no 
caso dos rendimentos relacionados 
com o PGBL como também da VGBL

O fato de se pagar parte ou totalidade do 
IRPF sobre o rendimento do contribuinte ou 
sobre o resgate do plano e o fato de um plano 
ser tecnicamente chamado de “previdência” 
(PGBL) e o outro de “seguro” (VGBL) são irrele-
vantes para a aplicação da isenção prevista no 
art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 c/c art. 39, § 6º, 
do Decreto nº 3.000/99.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.583.638-SC, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado 03/08/2021 
(Info 703).

 � Incide imposto de renda sobre juros 
de mora?

Incide imposto de renda sobre juros de mora?

REGRA: sim. Isso porque os juros de mora 
possuem natureza de lucros cessantes e, 
como vimos acima, incide imposto de renda 
sobre lucros cessantes.

EXCEÇÃO 1: não incide IR sobre juros de mora 
relacionados com o pagamento em atraso de 
verbas alimentares.

Os juros de mora decorrentes do pagamento 
em atraso de verbas alimentares a pessoas físi-
cas escapam à regra geral da incidência do Im-
posto de Renda, posto que, excepcionalmente, 
configuram indenização por danos emergentes.

EXCEÇÃO 2: não incide IR sobre juros de mora 
se a verba principal é isenta ou fora do campo 
de incidência do IR.

Escapam à regra geral de incidência do Impos-
to de Renda sobre juros de mora aqueles cuja 
verba principal seja isenta ou fora do campo 
de incidência do IR.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.470.443-PR, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 
25/08/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 878) 
(Info 706).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional a Resolução nº 13/2012, do Senado, que estabeleceu alíquotas 
do ICMS, nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do 
exterior

É constitucional resolução do Senado Federal que fixa alíquota do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicável às operações interestaduais com bens e mercadorias impor-
tados do exterior.

STF. Plenário. ADI 4858/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 16/8/2021 (Info 1025).

 � São inconstitucionais atos de constrição, por decisão judicial, do patrimônio de 
estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e 
sem intuito lucrativo primário, para fins de quitação de suas dívidas

Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, 
em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou seques-
trados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da 
CF/88, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88), da separação dos poderes 
(arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF/88) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/88).

STF. Plenário. ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/8/2021 (Info 1026).

DIREITO INTERNACIONAL

 �Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos huma-
nos não gozam de imunidade de jurisdição

A imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro não alcança atos de império ofensivos ao direito 
internacional da pessoa humana praticados no território brasileiro, tais como aqueles que resultem 
na morte de civis em período de guerra.

Tese fixada pelo STF: “Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos 
humanos não gozam de imunidade de jurisdição”.

STF. Plenário. ARE 954858/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/8/2021 (Repercussão Geral – 
Tema 944) (Info 1026).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inconstitucional o reconhecimento de direitos previdenciários nas relações que 
se amoldam ao instituto do concubinato, mesmo que a união tenha sido mantida 
durante longo período e com aparência familiar

É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão 
por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra 
casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas 
resultantes do casamento e da união estável.

STF. Plenário. RE 883168/SC, Rel. Dias Toffoli, julgado em 2/8/2021 (Repercussão Geral – Tema 526) 
(Info 1024).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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