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Julgados em destaque

 �Análise da (in)constitucionalidade de lei estadual que trouxe regras para a inclusão 
e exclusão de consumidores dos cadastros de proteção ao crédito (ex: SPC/Serasa)

1) Lei estadual não pode exigir que o consumidor, antes de ser inserido no cadastro restritivo, seja 
comunicado por meio de AR

A adoção de sistema de comunicação prévia a consumidor inadimplente por carta registrada com 
aviso de recebimento configura desrespeito à Constituição Federal. 

2) Lei estadual não pode exigir que seja dado ao consumidor um prazo de tolerância antes da sua 
inserção no cadastro restritivo

É inconstitucional a previsão, por lei estadual, de “prazo de tolerância” a impedir que o nome do 
consumidor inadimplente seja imediatamente inscrito em cadastro ou banco de dados.  

3) As empresas administradoras de bancos de dados e cadastros de consumidores não se qualifi-
cam como entidades certificadoras da certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos de dívidas

A supressão da verificação prévia quanto à existência do crédito, exigibilidade do título e inadim-
plência do devedor não caracteriza violação do princípio da vedação ao retrocesso.

STF. Plenário. ADI 5224/SP, ADI 5252/SP, ADI 5273/SP e ADI 5978/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgados 
em 8/3/2022 (Info 1046).
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 � Se o Estado ou Município receber da 
União valores de complementação 
do FUNDEB, por força de condena-
ção judicial, ele não precisa aplicar a 
quantia recebida na forma do art. 60, 
XII, do ADCT

O caráter extraordinário dos valores de com-
plementação do FUNDEB pagos pela União 
aos estados e aos municípios, por força de 
condenação judicial, justifica o afastamento 
da subvinculação prevista nos arts. 60, XII, do 
ADCT e 22 da Lei nº 11.949/2007. 

É inconstitucional o pagamento de honorários 
advocatícios contratuais com recursos desti-
nados ao FUNDEB, o que representaria inde-
vido desvio de verbas constitucionalmente 
vinculadas à educação.

STF. Plenário. ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 18/3/2022 (Info 1047).

 � É ilegal a inclusão de oficiais de in-
fância e juventude previstos na LC 
501/2010 do Estado de Santa Catarina 
na escala de plantão dos oficiais gerais

Segundo a legislação do Estado de Santa 
Catarina (LC nº 501/2010), todas as atribui-
ções dos oficiais da infância e juventude estão 
associadas à atuação nessa área específica e 
encontram-se vinculadas ao juízo da infância 
e juventude. 

Desse modo, não há margem de discriciona-
riedade para que o administrador, neste caso, 
inclua os oficiais de infância e juventude no 
plantão geral, por mais razoável que pareça a 
ideia. Essa inclusão contraria a lei estadual.

STJ. 1ª Turma. RMS 55.554-SC, Rel. Min. Gurgel 
de Faria, julgado em 22/03/2022 (Info 730).

 �Notas técnicas do Ministério da Mu-
lher e do Ministério da Saúde devem 
esclarecer a validade da compulso-
riedade da vacinação, conforme deci-
diu o STF; disque denúncia não pode 
ser utilizado para queixas contra a 
obrigatoriedade da vacinação e das 
medidas restritivas contra a Covid

As notas técnicas objeto de análise, ao dis-
seminarem informações matizadas pela 
dubiedade e ambivalência, no concernente 
à compulsoriedade da imunização, podem 
desinformar a população, desestimulando a 
vacinação contra a Covid-19.

É vedado ao governo federal a utilização do 
canal de denúncias “Disque 100” do Ministério 
da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMF-
DH) para recebimento de queixas relacionadas 
à vacinação contra a Covid-19, bem como para 
o recebimento de queixas relacionadas a restri-
ções de direitos consideradas legítimas pelo STF. 

Resumo do caso concreto: o MMFDH produziu 
uma nota técnica em que se opõe ao passa-
porte vacinal e à obrigatoriedade de vacinação 
de crianças contra a Covid. O Ministério da 
Saúde divulgou em seu site uma nota técnica 
dedicada unicamente a fornecer argumentos 
jurídicos para sustentar que a vacinação de 
crianças não é obrigatória. MMFDH estava 
disponibilizando canal de denúncia para que 
a população apresentasse queixas contra a va-
cinação e restrições da Covid. STF considerou 
que essas práticas seriam ilegítimas, devendo 
as notas técnicas serem retificadas para que 
seja esclarecida a validade da compulsorie-
dade da vacinação. Além disso, foi proibida a 
utilização do disque denúncia para a finalida-
de com a qual estava sendo usada.

STF. Plenário. ADPF 754 16ª TPI-Ref/DF, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 
18/3/2022 (Info 1047).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Entidades estudantis municipais e es-
taduais podem emitir a carteira estu-
dantil mesmo sem estarem filiadas às 
entidades nacionais; é constitucional 
a exigência de um modelo único na-
cionalmente padronizado da carteira

É inconstitucional exigir das entidades estudan-
tis locais e regionais, legitimadas para a expe-
dição da carteira de identidade estudantil (CIE), 
filiação às entidades de abrangência nacional.

Admite-se a definição de um modelo único 
nacionalmente padronizado da CIE, desde 
que publicamente disponibilizado e fixados 
parâmetros razoáveis que não obstem o 
acesso pelas entidades com prerrogativa legal 
para sua emissão.

STF. Plenário. ADI 5108/DF, Rel. Min. Dias Tof-
foli, julgado em 25/3/2022 (Info 1048).

 �Magistrado que está de licença para 
estudar no exterior não tem direito 
à retribuição por direção de fórum 
nem à gratificação pelo exercício 
cumulado de jurisdição

O magistrado em gozo de licença para capaci-
tação no exterior não faz jus ao pagamento das 
vantagens de Retribuição por Direção de Fórum 
e Gratificação pelo Exercício Cumulado de Juris-
dição ou Acumulação de Acervo Processual.

STJ. 1ª Turma. RMS 67.416-SE, Rel. Min. Sérgio 
Kukina, julgado em 29/03/2022 (Info 731).

 � É inconstitucional lei estadual que 
fixe a obrigatoriedade de divulgação 
diária de fotos de crianças desapare-
cidas em noticiários de TV e em jor-
nais de estado-membro

Lei estadual 16.576/2015, de Santa Catarina, 
previa “a obrigatoriedade diária de divulgação 
de fotos de crianças desaparecidas nos noti-
ciários de TV e jornais sediados” no Estado.

Essa lei é inconstitucional sob os pontos de 
vista formal e material.

A lei estadual invadiu a competência privativa 
da União para legislar sobre radiodifusão de 
sons e imagens (art. 22, IV, da CF/88).

No que tange ao aspecto material, a lei es-
tadual viola o princípio da livre iniciativa e a 
liberdade de informação jornalística dos veícu-
los de comunicação social (art. 220 da CF/88).

Além disso, disciplina o tema de forma di-
ferente daquilo que prevê a Lei federal nº 
12.127/2009, que criou o Cadastro Nacional de 
Crianças e Adolescentes Desaparecidos.

STF. Plenário. ADI 5292/SC, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 25/3/2022 (Info 1048).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não há vício de iniciativa de lei na edição de norma de origem parlamentar que 
proíba a substituição de trabalhador privado em greve por servidor público

Dispositivo legal, de iniciativa parlamentar, que foi considerado constitucional: “ao servidor público 
do Distrito Federal é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas priva-
das em greve”.

A proibição de que o trabalhador privado em greve seja substituído por servidor público não inibe 
a iniciativa do Governador do Distrito Federal para propor leis sobre organização administrativa, 
servidores públicos e regime jurídico destes.

STF. Plenário. ADI 1164/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 1º/4/2022 (Info 1049).

 �O acordo de não persecução cível 
pode ser celebrado mesmo que a ação 
de improbidade administrativa já 
esteja em fase de recurso

É possível a homologação judicial de acordo 
de não persecução cível no âmbito da ação de 
improbidade administrativa em fase recursal.

STJ. 1ª Seção.  EAREsp 102.585-RS, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 09/03/2022 (Info 728).

 �O Decreto Presidencial 7.777/2012 é 
constitucional, mas se restringe aos 
serviços públicos essenciais

O Decreto Presidencial 7.777/2012 prevê a 
realização de convênios com os Estados, DF 
e Municípios para o compartilhamento da 
execução de serviços públicos federais em 
caso de greves e paralisações. Esse Decreto 
é constitucional, mas deve ficar restrito aos 
serviços e atividades essenciais.

São constitucionais o compartilhamento, me-
diante convênio, com estados, Distrito Federal 
ou municípios, da execução de atividades e ser-
viços públicos federais essenciais, e a adoção 
de procedimentos simplificados para a garantia 
de sua continuidade em situações de greve, pa-
ralisação ou operação de retardamento promo-
vidas por servidores públicos federais.

STF. Plenário. ADI 4857/DF, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 11/3/2022 (Info 1046).

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

 � É constitucional a transferência da concessão e do controle societário das con-
cessionárias de serviços públicos, mediante anuência do poder concedente pre-
vista no art. 27 da Lei 8.987/95

O art. 27 da Lei nº 8.987/95 permite que se transfira a concessão ou o controle societário da conces-
sionária para uma outra pessoa, desde que o poder público concorde e sejam respeitados os requi-
sitos legais.

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuên-
cia do poder concedente implicará a caducidade da concessão.

Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo o pretendente deverá:

I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal 
necessárias à assunção do serviço; e

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

O STF decidiu que esse dispositivo é constitucional.

O parágrafo único do art. 27 prevê que, mesmo com essa transferência, a base objetiva do contrato 
continuará intacta. Permanecem o mesmo objeto contratual, as mesmas obrigações contratuais e 
a mesma equação econômico-financeira. O que ocorre é apenas a sua modificação subjetiva, seja 
pela substituição do contratado, seja em razão da sua reorganização empresarial.

Em nosso sistema jurídico, o que interessa à Administração é, sobretudo, a seleção da proposta 
mais vantajosa, independentemente da identidade do particular contratado, ou dos atributos psico-
lógicos ou subjetivos de que disponha.

STF. Plenário. ADI 2946/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 8/3/2022 (Info 1046).

 � É ilegal a imposição de limitação métrica ao funcionamento de rádios comunitá-
rias por meio de ato regulamentar

O Decreto Presidencial e a Portaria do Ministério das Comunicações estabeleceram que:

a) a área de execução da rádio comunitária deveria ficar limitada ao raio de 1.000 (mil) metros da 
antena transmissora; e que 

b) os dirigentes da rádio comunitária deveriam residir dentro dessa mesma área.

O STJ concluiu que essas exigências são ilegais porque não encontram amparo na Lei nº 9.612/98, 
que rege as rádios comunitárias.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.955.888-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/03/2022 (Info 729).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A Lei 19.569/16, de Goiás, exigia que 
o servidor fizesse opção formal para 
ser enquadrado no novo regime re-
muneratório; se o servidor não fez 
essa opção, não se pode dizer que o 
administrador tenha praticado ato 
ilegal ao não reenquadrá-lo

Não havendo pleito optativo por inativos nos 
termos da Lei nº 19.569/2016 do Estado de 
Goiás, não há ilegalidade em não reposicioná-
-los com base nos parâmetros da nova estru-
tura funcional inaugurada pela referida lei.

STJ. 1ª Turma. RMS 64.121-GO, Rel. Min. Sérgio 
Kukina, julgado em 22/03/2022 (Info 730). 

 � Bolsa de desempenho é uma verba 
paga aos servidores do Estado da Pa-
raíba; por ter natureza propter labo-
rem, não é devida aos aposentados

A bolsa de desempenho instituída pela Lei nº 
9.383/2011 do Estado da Paraíba possui na-
tureza propter laborem não sendo, portanto, 
devida aos servidores inativos.

STJ. 2ª Turma. RMS 68.357-PB, Rel. Min. Herman 
Benjamin,  julgado em 22/03/2022 (Info 730). 

 �A indenização de campo (art. 16 da 
Lei 8.216/91), devida a determinados 
servidores públicos federais, deve ser 
reajustada na mesma data e nos mes-
mos percentuais de reajustes aplica-
dos às diárias

A indenização de campo, prevista no art. 16 
da Lei nº 8.216/91, deve ser reajustada pelo 
Poder Executivo na mesma data e nos mes-
mos percentuais de reajustes aplicados às 
diárias, conforme determina o art. 15 da Lei 
nº 8.270/91.

STJ. 2ª Turma. AgRg no AgRg no AREsp 
480.379-PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, 
julgado em 22/03/2022 (Info 730).

 �O tempo de residência médica exer-
cido na vigência da Lei 1.711/52 deve 
ser considerado como tempo de ser-
viço para aposentadoria contanto 
que tenha sido remunerado pelos 
cofres públicos

O período de residência médica exercido na 
regência da Lei nº 1.711/52 deve ser conside-
rado como tempo de serviço para aposen-
tadoria, independentemente da forma de 
admissão, contanto que tenha sido remunera-
do pelos cofres públicos.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.487.518-GO, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 08/03/2022 (Info 730).

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

 � É inconstitucional decreto que preve-
ja que a participação dos peritos no 
Mecanismo Nacional de Prevenção 
e Combate à Tortura (MNPCT) será 
uma atividade não remunerada

São indevidos, mediante decreto, o remane-
jamento dos cargos em comissão destinados 
aos peritos do Mecanismo Nacional de Pre-
venção e Combate à Tortura (MNPCT), a exo-
neração de seus ocupantes e a transformação 
dessa atividade em prestação de serviço 
público relevante não remunerado.

O Decreto nº 9.831/2019, ao transformar o 
trabalho dos membros do MNPTC em serviço 
não remunerado, exonerando-os dos car-
gos em comissão que ocupavam, alterou de 
forma substancial a forma de execução das 
atividades voltadas à prevenção e ao combate 
à tortura exercidas pelo órgão, que deman-
dam dedicação, tempo e apoio logístico e que 
dificilmente serão realizadas em concomitân-
cia a outras atividades remuneradas.

Essas medidas esvaziam a estrutura de pes-
soal técnico do órgão, na medida em que 
impossibilitam que o trabalho seja feito com 
dedicação integral e desestimula profissionais 
especializados a integrarem o corpo técnico.

STF. Plenário. ADPF 607/DF, Rel. Min. Dias Tof-
foli, julgado em 25/3/2022 (Info 1048).

 � Servidor admitido sem concurso an-
tes da promulgação da CF, ainda que 
beneficiado pela estabilidade excep-
cional do art. 19 do ADCT, não pode 
ser reenquadrado em novo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração 
previsto para servidores efetivos

É vedado o reenquadramento, em novo Plano 
de Cargos, Carreiras e Remuneração, de ser-
vidor admitido sem concurso público antes 
da promulgação da Constituição Federal de 
1988, mesmo que beneficiado pela estabili-
dade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja 
vista que esta regra transitória não prevê o 
direito à efetividade, nos termos do artigo 37, 
II, da Constituição Federal e decisão proferida 
na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 
Pleno, DJe. 30/10/2014).

STF. Plenário. ARE 1306505/AC, Rel. Min. 
Alexandre de Moraes, julgado em 28/3/2022 
(Repercussão Geral – Tema 1157) (Info 1048).

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

 � Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco 
anos no cargo em que se der a aposentadoria refere-se ao cargo efetivo ocupado 
pelo servidor e não à classe na carreira alcançada mediante promoção

A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo 
diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mí-
nimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, 
na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 
e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.

STF. Plenário. RE 1322195/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/4/2022 (Repercussão Geral – Tema 
1207) (Info 1049).

DIREITO CIVIL

 �Admite-se a penhora do bem de família para saldar o débito originado de contra-
to de empreitada global celebrado para promover a construção do próprio imóvel

Exemplo hipotético: João tinha um terreno vazio e contratou uma construtora para edificar uma 
casa no local. O contrato celebrado foi do tipo “empreitada global”, ou seja, a empresa foi contra-
tada para construir a casa fornecendo todo o material necessário. A casa foi entregue, mas João 
deixou de pagar as últimas parcelas do contrato. Diante disso, a empresa ajuizou execução contra o 
devedor e o juiz determinou a penhora da casa, mesmo sendo bem de família. Isso é permitido com 
base no inciso II do art. 3º da Lei nº 8.009/90:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciá-
ria, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do crédito decorrente do 
financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos 
constituídos em função do respectivo contrato;

O intuito do legislador ao prever a exceção legal ora tratada foi o de evitar que aquele que contri-
buiu para a aquisição ou construção do imóvel ficasse impossibilitado de receber o seu crédito. 
Nesse cenário, é nítida a preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do benefí-
cio legal, vindo a ser utilizado como artifício para viabilizar a aquisição, melhoramento, uso, gozo e/
ou disposição do bem de família sem nenhuma contrapartida, à custa de terceiros.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.976.743-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/03/2022 (Info 728). 

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

 �A penhorabilidade de bem de família 
pertencente a fiador de contrato de 
locação também se aplica no caso de 
locação de imóvel comercial

É constitucional a penhora de bem de família 
pertencente a fiador de contrato de locação, 
seja residencial, seja comercial.

STF. Plenário. RE 1.307.334/SP, Rel. Min. Ale-
xandre de Moraes, julgado em 8/3/2022 (Re-
percussão Geral – Tema 1127) (Info 1046).

 �A contagem do prazo prescricional 
de 1 ano que o segurado possui para 
exigir a indenização da seguradora 
somente se inicia na data em que o 
segurado toma ciência de que a segu-
radora se recusou a pagar

Nos contratos de seguro em geral, a ciência 
do segurado acerca da recusa da cobertura 
securitária é o termo inicial do prazo prescri-
cional da pretensão do segurado em face da 
seguradora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.970.111-MG, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado 15/03/2022 (Info 729).

 � Sob a égide do CPC/1973, inexiste 
incompatibilidade lógica entre o 
acordo efetuado quanto à pretensão 
principal de separação conjugal e o 
prosseguimento do feito quanto às 
pretensões conexas

Caso hipotético: Soraya ajuizou ação de 
separação judicial litigiosa contra Ferdinan-
do pedindo: a) separação; b) alimentos; c) a 
regulamentação da guarda dos filhos; d) a 
condenação do réu cônjuge ao pagamento de 
danos morais e materiais.

Na audiência de conciliação, as partes celebra-
ram transação na qual houve acordo quanto 
à: separação (houve a conversão da separação 
litigiosa em consensual), guarda dos filhos e 
alimentos. O juiz homologou o acordo, mas 
extinguiu o processo sem resolução do mérito 
quanto aos pedidos condenatórios.

O STJ não concordou com a decisão. A cir-
cunstância de ter sido celebrado acordo no 
que tange à separação, aos alimentos, visitas 
e guarda da prole comum (resultado da trans-
formação consensual do pedido original de 
separação judicial), não impede a apreciação 
judicial das demais pretensões inicialmente 
deduzidas, neste caso, de cunho condenató-
rio. Não existe qualquer incompatibilidade ló-
gica entre o acordo efetuado quanto à preten-
são principal (separação) e o prosseguimento 
do feito quanto às pretensões conexas.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.560.520/SP, Rel. Min. 
Marco Buzzi, julgado em 15/03/2022 (Info 729).

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

 � É legal a cláusula contratual que confere à gravadora a propriedade dos masters 
de obra musical

Caso adaptado: na década de 1960, o grande cantor João Gilberto celebrou contratos com a grava-
dora EMI para a gravação de discos de vinil (Long Plays – LPs). O contrato chegou ao fim e, em 2013, 
o cantor ajuizou ação contra a gravadora pedindo a devolução das fitas masters dos LP ś gravados. 
O pedido não foi acolhido.

A fita master (também chamada apenas de master) é o resultado final do processo de criação. 
O master pode ser copiado em vinil, CD ou fita magnética e constitui um fonograma, para os fins 
do art. 5º, IX, da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). 

O direito autoral distingue o corpus misticum do corpus mechanicum:

a) corpus misticum: é a criação autoral propriamente dita, ou seja, é a obra imaterial fruto do espírito 
criativo humano; 

b) corpus mechanicum: é o meio físico no qual essa criação autoral se encontra materializada.

O master, assim como as cópias que dela podem ser extraídas, são classificadas como bens corpó-
reos (corpus mechanicum) e, nessa condição, podem ser alienados. Isso significa que a gravadora 
comprou esses bens corpóreos (fitas masters), sendo plenamente válida essa aquisição. Quem 
adquire um livro ou um vinil passa a ser o proprietário desse objeto, desse corpus mechanicum. 
Se o compositor/intérprete de uma canção não pode reivindicar a posse/propriedade de um vinil 
já comercializado com fundamento em uma suposta transmutação operada pelo seu direito moral 
de autor, tampouco pode fazê-lo em relação aos masters, uma vez que estes são apenas uma forma 
diferenciada de apresentação do mesmo fonograma. 

Não se vislumbra, por essa razão, nenhuma ilegalidade flagrante na cláusula contratual que confe-
riu a propriedade dos masters à gravadora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.727.950-RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 08/03/2022 (Info 728). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Na ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a par-
tir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior 
ciência inequívoca do suposto prejudicado

Doação inoficiosa é a que invade a legítima dos herdeiros necessários. A pessoa que tenha herdei-
ros necessários só pode doar até o limite máximo da metade de seu patrimônio, considerando que 
a outra metade é a chamada “legítima” (art. 1.846 do CC) e pertence aos herdeiros necessários.

O art. 549 do CC afirma que é nula.

A ação cabível para se obter a anulação é a ação de nulidade de doação inoficiosa (ação de redução), 
que pode ser proposta pelos herdeiros necessários do doador, no prazo prescricional de 10 anos.

Quando se inicia esse prazo? 

Regra: conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular.

Exceção: esse prazo pode ser iniciado antes se ficar comprovado que, em momento anterior ao 
registro, o suposto prejudicado já teve ciência inequívoca do ato.

Caso concreto no qual o STJ aplicou a exceção acima explicada: 

Rui e Sandra são irmãos. Em 09/09/2005, foi lavrada escritura pública na qual os pais doaram para 
Sandra um bem imóvel muito valioso. Vale ressaltar que essa doação foi inoficiosa, pois atingiu a 
parte indisponível do patrimônio dos doadores, ferindo o direito de Rui à legítima. Rui, mesmo não 
sendo doador nem donatário, participou da assinatura da escritura pública na qualidade de “inter-
veniente-anuente”. Em 18/05/2009, essa doação foi registrada no cartório de registro de imóveis. 
Em 22/08/2018, Rui ajuizou ação pedindo a nulidade dessa doação por ser inoficiosa. Sandra arguiu 
a prescrição da pretensão considerando que o prazo de 10 anos teria se iniciado em 09/09/2005 
(data da lavratura da escritura pública). Rui se defendeu alegando que o termo inicial da prescrição 
foi 18/05/2009, quando ocorreu o registro do ato jurídico que se pretende anular.

O STJ concordou com os argumentos de Sandra. Isso porque, no momento da lavratura da escritura 
pública, Rui já teve ciência inequívoca do ato.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.933.685-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2022 (Info 729). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Ação de indenização de Lula contra Deltan Dallagnol (entrevista do PowerPoint)

O excesso no exercício do direito de informar é capaz de gerar dano moral ao denunciado quando 
o membro do Ministério Público comete abusos ao divulgar, na mídia, o oferecimento da denúncia 
criminal.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.842.613-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/03/2022 (Info 730).

 �A cláusula de eleição de foro firmada entre a autora do dano e o segurado não é 
oponível à seguradora sub-rogada em ação regressiva na qual pleiteia o ressar-
cimento do valor pago ao segurado

Caso adaptado: José contratou transportadora para levar bens de sua propriedade em Paris (Fran-
ça) para Miami (EUA). A fim de se precaver contra possíveis prejuízos decorrentes do transporte, 
José celebrou um contrato de seguro com uma seguradora.

Durante o transporte, houve algumas avarias nos bens de José, o que lhe causou um prejuízo de R$ 
100 mil.  A seguradora pagou essa quantia em favor de José a título de indenização. Em seguida, a 
seguradora ingressou com ação regressiva contra a transportadora pedindo o reembolso. A ação 
de regresso foi proposta no Brasil, na vara cível da comarca do Rio Janeiro.

A ré suscitou a incompetência do juízo alegando que, no contrato firmado entre ela e José, havia 
uma cláusula de eleição de foro fixando o Condado de Los Angeles, Califórnia, como competente 
para dirimir as questões relacionadas com o ajuste.

O STJ não concordou com a ré. O CC trata da relação jurídica obrigacional existente entre o credor 
e o devedor da dívida, prevendo, com a sub-rogação, hipótese de substituição do credor nessa 
relação que é de direito material. Assim, o instituto da sub-rogação transfere o crédito apenas com 
suas características de direito material. Logo, a cláusula de eleição do foro estabelecida no contrato 
entre segurado e transportador não opera efeitos com relação ao agente segurador sub-rogado.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.962.113-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2022 (Info 730). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Para formalização do casamento nuncupativo, é admissível a flexibilização do 
prazo de 10 dias para as testemunhas comparecerem perante a autoridade judicial

Casamento nuncupativo é uma espécie de casamento realizado quando um dos contraentes está 
em iminente risco de vida, não houve a prévia habilitação para o matrimônio e não se conseguiu 
fazer com que a autoridade que poderia presidir o casamento estivesse presente.

Neste caso, o casamento é realizado perante 6 testemunhas.

O art. 1.541 do CC afirma que, depois que o casamento for realizado, as testemunhas deverão com-
parecer perante o juiz, no prazo de 10 dias, para declarar o que aconteceu.

Esse prazo é absoluto ou pode ser flexibilizado? Se as testemunhas comparecerem perante o juiz após 
esse prazo mesmo assim será possível reconhecer a validade e eficácia do casamento nuncupativo?

SIM. O prazo de 10 dias para que as testemunhas compareçam à autoridade judicial é uma formali-
dade do ato, no entanto, não está relacionado com a sua essência ou substância. Logo, esse prazo 
não está relacionado com a existência, validade ou eficácia do ato. 

Desse modo, esse prazo consiste, em tese, em formalidade suscetível de flexibilização, especial-
mente quando constatada a ausência de má-fé.

Assim, não é adequado impedir a formalização do casamento apenas por esse fundamento, sem 
perquirir, antes ou conjuntamente, se estão presentes os demais requisitos estabelecidos pelo le-
gislador, especialmente àqueles que digam respeito à essência do ato.

O desrespeito ao prazo deve ser contextualizado para que possa, eventualmente, ser mitigado.

STJ. 3ª Turma. Resp 1.978.121/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2022 (Info 730).

 �O indivíduo beneficiado com um imóvel do PAR (arrendatário do imóvel) pode 
ceder esse direito para outra pessoa?

A cessão, pelo arrendatário do imóvel, de posição contratual ou de direitos decorrentes de contrato 
de arrendamento residencial no âmbito do PAR, somente será válida se forem cumpridos os seguin-
tes requisitos: I) atendimento, pelo novo arrendatário, dos critérios para ingresso no PAR; II) respei-
to de eventual fila para ingresso no PAR; e III) consentimento prévio pela Caixa Econômica Federal, 
na condição de agente operadora do Programa.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.950.000-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2022 (Info 731).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A condição resolutiva de doação verbal estabelecida entre pai e filho e desconhe-
cida por terceiros não produz efeitos jurídicos contra estes

Situação hipotética: João era sócio de uma empresa. Ele estava enfrentando notícias negativas na 
imprensa e, para não comprometer a empresa, decidiu doar suas cotas sociais para seu filho Hen-
rique. A doação, contudo, tinha uma condição resolutiva: se João contraísse um novo matrimônio, 
Henrique teria que devolver as cotas ao pai. Vale ressaltar, contudo, que essa condição resolutiva 
foi verbal e não constou no documento de alteração societária. Algum tempo depois, João contraiu 
novas núpcias e, portanto, ocorreu a condição resolutiva. João solicitou, então, que Henrique de-
volvesse as cotas em conformidade com o negócio jurídico estabelecido entre as partes. Henrique 
negou-se a alegando que já até doou as cotas sociais para a sua filha Jaqueline.  Diante desse cená-
rio, João ajuizou ação de obrigação de fazer contra Henrique e Jaqueline pedindo para que os réus 
fossem condenados a devolver as cotas sociais.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas que presenciaram a reunião na qual João 
combinou de doar as cotas para Henrique e atestaram que entre eles ficou combinada a referida 
condição resolutiva. Apesar disso, o pedido deve ser julgado improcedente. 

Não pairam dúvidas acerca da existência da combinação entre pai e filho (doador e donatário). No 
entanto, não é possível o reconhecimento de que esse arranjo estabelecido entre os dois tenha o 
condão de atingir terceiros, que dele não participaram.

Assim, em que pese ter ficado comprovado o ajuste feito entre João e Henrique não é possível sub-
meter aos demais sócios uma condição inserida num acordo verbal do qual eles não fizeram parte. 
Como se sabe, o contrato faz lei entre as partes, mas não produz efeitos na esfera juridicamente 
protegida de terceiros que não tomaram parte na relação jurídica de direito material.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.905.612-MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/03/2022 (Info 731).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O seguro de vida não pode ser insti-
tuído por pessoa casada em benefício 
de parceiro em relação concubinária

A doutrina e a jurisprudência afirmam que é 
proibido que a concubina seja a beneficiária 
do seguro de vida. Essa conclusão é baseada 
em uma interpretação teleológica dos arts. 
550 e 793 do Código Civil. 

Vale ressaltar que essa interpretação existe 
desde o Código Civil de 1916.

Para o STJ, esse entendimento se harmoniza 
com o recente julgamento pelo STF do RE 
1.045.273/SE, com repercussão geral reconhe-
cida, no qual foi estabelecida a seguinte tese: 

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

STJ. 4ª Turma. REsp 1.391.954 - RJ, Rel. Min. 
Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2022 
(Info 731).

 �Montadora convidou jornalista para 
lançamento de seu novo veículo, ten-
do se comprometido a pagar a passa-
gem aérea, o transporte terrestre e a 
hospedagem; no trajeto para o even-
to, houve um acidente e o jornalista 
faleceu; a montadora tem responsa-
bilidade objetiva

A empresa que expede convites a jornalistas 
para a cobertura e divulgação de seu evento, 
ou seja, em benefício de sua atividade econô-
mica, e se compromete a prestar o serviço de 
transporte destes, responde objetivamente 
pelos prejuízos advindos de acidente automo-
bilístico ocorrido quando de sua prestação.

A responsabilidade objetiva é baseada na 
teoria do risco prevista no parágrafo único do 
art. 927 do Código Civil: Art. 927 (...) Parágrafo 
único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.114-SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 29/03/2022 
(Info 731). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A atribuição dinâmica do ônus proba-
tório acerca da realização de acessões/
benfeitorias em imóvel de propriedade 
do cônjuge varão, objeto de eventual 
partilha em ação de divórcio, pode 
afastar a presunção do art. 1.253 do CC

Situação adaptada: João e Regina casaram-se, 
pelo regime da comunhão parcial de bens, em 
4/10/1997. O casal se separou em 21/5/2002. 
Em 01/02/2003, João comprou uma chácara. 
Em 02/10/2003, o casal restabeleceu a união 
conjugal. Em 25/3/2014, Regina ajuizou nova-
mente ação de divórcio litigioso contra João. 
Na ação, Regina pediu a partilha das acessões 
e benfeitorias feitas na chácara alegando que 
elas foram realizadas durante o casamento, 
com esforço comum. João contra-argumentou 
afirmando que tais acessões e benfeitorias 
não foram realizadas durante o casamento. 

Em regra, de quem seria o ônus de provar 
que a data das acessões e benfeitorias: de Re-
gina ou de João? O ônus seria de Regina, com 
base no art. 373, I, do CPC.

João goza de uma presunção legal em seu fa-
vor. Trata-se da presunção relativa prevista no 
art. 1.253 do CC: “Toda construção ou plan-
tação existente em um terreno presume-se 
feita pelo proprietário e à sua custa, até que 
se prove o contrário.”

Diante desse cenário, o magistrado entendeu 
que seria o caso de inverter o ônus da prova e 
determinar que João prove a data da realiza-
ção das acessões e benfeitorias já que, por ele 
ser o proprietário e possuidor do imóvel, teria 
melhores condições de comprovar que não 
foram edificadas na constância do casamen-
to. Essa inversão é possível com base no art. 
373, § 1º, do CPC.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.888.242/PR, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
29/03/2022 (Info 731)

 �O adquirente de imóvel deve pagar 
as taxas condominiais desde o rece-
bimento das chaves ou, em caso de 
recusa ilegítima, a partir do momen-
to no qual as chaves estavam à sua 
disposição

O promitente comprador passa a ser responsá-
vel pelo pagamento das despesas condominiais 
a partir da entrega das chaves, tendo em vista 
ser o momento em que tem a posse do imóvel.

A recusa em receber as chaves constitui, em 
regra, comportamento contrário aos prin-
cípios contratuais, principalmente à boa-fé 
objetiva, desde que não esteja respaldado em 
fundamento legítimo.

A rejeição em tomar a posse do imóvel, sem 
justificativa adequada, faz com que o adqui-
rente das unidades imobiliárias passe a ser 
responsável pelas taxas condominiais.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.847.734-SP, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
29/03/2022 (Info 731).
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 � Se for uma situação de urgência, o 
plano de saúde é obrigado a custear o 
parto mesmo que, no caso concreto, o 
plano da mãe não inclua serviços de 
obstetrícia

A operadora de plano de saúde tem o dever 
de cobrir parto de urgência, por complicações 
no processo gestacional, ainda que o plano 
tenha sido contratado na segmentação hospi-
talar sem obstetrícia.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.947.757-RJ, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 08/03/2022 (Info 728). 

 �O limite de desconto do empréstimo 
consignado não se aplica aos con-
tratos de mútuo bancário em que o 
cliente autoriza o débito das presta-
ções em conta-corrente

São lícitos os descontos de parcelas de em-
préstimos bancários comuns em conta-cor-
rente, ainda que utilizada para recebimento 
de salários, desde que previamente autoriza-
dos pelo mutuário e enquanto esta autoriza-
ção perdurar, não sendo aplicável, por analo-
gia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da 
Lei nº 10.820/2003, que disciplina os emprés-
timos consignados em folha de pagamento.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 
(Recurso Repetitivo – Tema 1085) (Info 728).

 �Usuário do plano de saúde fez o pro-
cedimento em um hospital não cre-
denciado; o ressarcimento dos gastos 
efetuados pelo usuário ocorrerá se-
gundo o preço de tabela previsto pelo 
plano de saúde

É devida a limitação do reembolso, pelo preço de 
tabela, ao usuário que utilizar para o tratamento 
de terapia coberta, os profissionais e estabeleci-
mentos não credenciados, estejam eles dentro 
ou fora da área de abrangência do município/
área geográfica e de estar ou não o paciente em 
situação de emergência ou urgência.

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.933.552-ES, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Marco 
Buzzi, julgado em 15/03/2022 (Info 729).

 �Apesar de o Tema 952/STJ ter sido 
firmado para os planos individuais e 
familiares, ele também se aplica para 
os planos coletivos

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 
952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, 
quanto às entidades de autogestão, a inapli-
cabilidade do CDC.

(b) A melhor interpretação do enunciado nor-
mativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da 
ANS, é aquela que observa o sentido matemáti-
co da expressão “variação acumulada”, referente 
ao aumento real de preço verificado em cada 
intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, 
a respectiva fórmula matemática, estando incor-
reta a simples soma aritmética de percentuais de 
reajuste ou o cálculo de média dos percentuais 
aplicados em todas as faixas etárias.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.716.113-DF, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
23/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1016) 
(Info 730). 

DIREITO DO CONSUMIDOR
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 �Não tem legitimidade ativa para propor ação indenizatória por danos morais a 
mãe de pessoa impossibilitada de usar cartão de crédito em viagem internacional

Caso adaptado: Priscila e sua mãe Regina fizeram uma viagem internacional. Priscila tentou utilizar 
o cartão de crédito que foi indevidamente bloqueado por uma falha da operadora do cartão. Regi-
na ajuizou ação contra a operadora do cartão alegando que a sua filha é quem iria pagar todas as 
despesas durante a viagem. Logo, como o cartão de crédito de Priscila não funcionou, ela (Regina) 
passou por constrangimentos e pela angústia de não saber se conseguiria pagar as despesas.

O STJ afirmou que Regina – que não era a titular do cartão – não era destinatária dos serviços e, 
portanto, não possuía legitimidade ativa para propor a respectiva ação indenizatória.

Vale ressaltar que, por se tratar de vício do produto, Regina não pode ser considerada consumidora 
por equiparação (bystander), sendo essa figura restrita aos casos de fato do produto ou serviço.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.967.728-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2022 (Info 730).

 �Nos contratos firmados na vigência da Lei 13.786/2018, é indevida a intervenção 
judicial para vedar o abatimento das despesas de corretagem, desde que esteja 
especificada no contrato, inclusive no quadro-resumo

É comum que os contratos das empresas de incorporação imobiliária prevejam que o promiten-
te-comprador (“consumidor”) será o responsável pelo pagamento da comissão do corretor. Essa 
cláusula é válida?

Antes da Lei nº 13.786/2018:

O STJ havia decidido que:

É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a co-
missão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição 
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016 (Recur-
so Repetitivo – Tema 938) (Info 589).

Depois da Lei nº 13.786/2018:

As empresas continuam podendo transferir esse encargo para o consumidor/promitente comprador.

Além disso, a Lei nº 13.786/2018 incluiu o art. 67-A na Lei nº 4.591/64, cujo inciso I dispõe expressa-
mente que, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, 
será possível a dedução da integralidade da comissão de corretagem.

Em palavras mais simples, o valor da comissão de corretagem – que foi pago pelo promitente com-
prador – não será devolvido.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.947.698-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/03/2022 (Info 730).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Possibilidade de uma associação civil 
sem fins lucrativos se submeter a 
recuperação judicial

Associações civis sem fins lucrativos com fina-
lidade e atividades econômicas detêm legiti-
midade para requerer recuperação judicial.

STJ. 4ª Turma. AgInt no TP 3.654-RS, Rel. Min. 
Raul Araújo, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salo-
mão, julgado em 15/03/2022 (Info 729).

 � É possível a desconsideração da per-
sonalidade jurídica incidentalmente 
no processo falimentar, independen-
temente de ação própria, verificada 
a fraude e a confusão patrimonial 
entre a falida e outras empresas

Uma vez verificada a ocorrência de fraude e 
confusão patrimonial entre a falida e outras 
empresas, é possível a desconsideração das 
personalidades jurídicas incidentalmente no 
processo falimentar, independentemente de 
ação própria (anulatória ou revocatória), in-
clusive com o objetivo de arrecadar bens das 
sociedades empresariais envolvidas na frau-
de reconhecida pelas instâncias ordinárias. 
Precedentes.

A desconsideração da personalidade jurídica, 
quando preenchidos os seus requisitos, pode 
ser requerida a qualquer tempo, não se sub-
metendo, à míngua de previsão legal, a prazos 
decadenciais ou prescricionais.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.686.123-SC, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
22/03/2022 (Info 730).

 �Cram down é a possibilidade de o 
magistrado conceder a recuperação 
judicial mesmo tendo o plano sido 
recusado pela assembleia (art. 58, § 
1º da Lei 11.101/2005)

É cabível a homologação pelo juízo do plano 
de recuperação judicial rejeitado pelos credo-
res em assembleia (cram down), cumpridos os 
requisitos legais previstos no art. 58 da Lei nº 
11.101/2005.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.788.216-PR, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
22/03/2022 (Info 730).

 �Os encargos derivados de adianta-
mento de contratos de câmbio se sub-
metem aos efeitos da recuperação 
judicial da devedora

O crédito referente ao efetivo adiantamento 
do contrato de câmbio deve ser objeto de pe-
dido de restituição nos autos da recuperação 
judicial e os respectivos encargos reclamam 
habilitação no quadro geral de credores, por 
estarem sujeitos ao regime especial, mostran-
do-se inadequada a execução direta.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.723.978-PR, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
22/03/2022 (Info 730).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete à Justiça da Infância e da Juventude processar e julgar causas envol-
vendo reformas de estabelecimento de ensino de crianças e adolescentes

Caso concreto: o MP/SP ajuizou ACP contra o Estado pedindo a reforma do prédio onde funciona 
uma escola pública estadual. Segundo alegou o Parquet, o estado do imóvel compromete a integri-
dade física de todos os seus frequentadores.

A competência para julgar ações envolvendo matrícula (acesso) de crianças e adolescentes em cre-
ches ou escolas é da Vara da Infância e da Juventude, nos termos do art. 148, IV e art. 209 do ECA 
(STJ. 1ª Seção. REsp 1846781/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/02/2021 – Tema 1058).

Esse precedente obrigatório sobre acesso (matrícula) ao ensino se aplica, portanto, a demandas 
que discutam permanência, o que abrange reformas de estabelecimentos de ensino.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.840.462-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 15/03/2022 (Info 729).

ECA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

 �A competência para julgar mandado de segurança contra ato do ato do Controla-
dor-Geral do Distrito Federal é do juízo de 1ª instância (Vara da Fazenda Pública)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tem competência para processar e 
julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Controlador-Geral do Distrito Federal.

Compete ao TJDFT julgar mandado de segurança contra atos dos Secretários de Governo do Distri-
to Federal e dos Territórios. Ocorre que o Controlador-Geral do Distrito Federal não é considerado 
Secretário de Governo, para fins de competência do TJDFT.

STJ. 2ª Turma. RMS 57.943-DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 08/03/2022 (Info 728). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A juntada nos autos de simples manifestação da União informando o envio de 
ofício, antes de despacho determinando a sua citação para responder a ação, não 
configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação

Caso concreto: a autora ajuizou ação contra a União, o Estado-membro e o Município pleiteando 
o fornecimento de suplementação alimentar necessária para tratamento de uma doença. O Juiz 
Federal deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (“deferiu a liminar”), determinando primei-
ramente, a intimação dos réus para o cumprimento da decisão e, em seguida, a citação.

O magistrado determinou, ainda, a intimação da autora para juntar aos autos três orçamentos do 
suplemento nutricional pedido na ação.

A Secretaria expediu os mandados de intimação (não expediu mandado de citação).

A União foi intimada da liminar e, alguns dias depois, peticionou ao juízo informando que foi envia-
do ofício ao Ministério da Saúde para fins de cumprimento da decisão antecipatória.

A autora juntou aos autos o orçamento do suplemento. 

O Juiz proferiu novo despacho determinando o prosseguimento do feito com a citação dos réus. 
Ocorre que esse comando não foi cumprido pela Secretaria.

O Estado e o Município apresentaram contestação, mas a União, não o fez.

O Juiz proferiu sentença julgando procedente o pedido.

O STJ considerou que não houve citação válida da União. De igual modo, não se pode dizer que 
tenha havido comparecimento espontaneamente aos autos, apto a suprir a falta de citação, nos 
termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Houve quebra de legítima expectativa da União de que seria citada para oferta da contestação. Isso 
porque depois de a União ter informado sobre a expedição do ofício, o magistrado determinou a 
expedição de mandado de citação, o que não aconteceu.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.904.530-PE, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 08/03/2022 (Info 728). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Nos casos em que já executado o títu-
lo formado na primeira coisa julga-
da, ou se iniciada sua execução, deve 
prevalecer a primeira coisa julgada 
em detrimento daquela formada em 
momento posterior

Em regra, se houver conflito entre sentenças 
transitadas em julgado deve valer a coisa jul-
gada formada por último, enquanto não inva-
lidada por ação rescisória (STJ. Corte Especial. 
EAREsp 600811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 
julgado em 04/12/2019).

Exceção: nos casos em que já executado o 
título formado na primeira coisa julgada, ou 
se iniciada sua execução, deve prevalecer a 
primeira coisa julgada em detrimento daquela 
formada em momento posterior.

STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 
1.930.955-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Mar-
ques, julgado em 08/03/2022 (Info 728). 

 � Para que a associação tenha legitimi-
dade para promover a execução de 
sentença coletiva envolvendo direitos 
individuais homogêneos é necessário 
que esteja presente a situação descri-
ta no art. 100 do CDC

A legitimidade subsidiária da associação e dos 
demais sujeitos previstos no art. 82 do CDC em 
cumprimento de sentença coletiva fica condicio-
nada, passado um ano do trânsito em julgado, 
a não haver habilitação por parte dos beneficiá-
rios ou haver em número desproporcional ao 
prejuízo, nos termos do art. 100 do CDC.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.955.899-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado 15/03/2022 (Info 729).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É nulo o processo em que não houve a intimação e a intervenção do MP em pri-
meiro grau de jurisdição, apesar da presença de parte com enfermidade psíquica 
grave e cujos legitimados para pedir a interdição possuem conflitos de interesses

Caso adaptado: Maria padece de enfermidade psíquica grave (esquizofrenia). Ela ajuizou ação de 
obrigação de fazer contra seu ex-cônjuge Eduardo e seus filhos Jeferson, Daniel e Michele pedindo 
que os réus fossem condenados a arcar com os custos de sua internação em um estabelecimento 
adequado. O Ministério Público não foi intimado para intervir no processo. A sentença julgou im-
procedente o pedido. A autora interpôs apelação. O MP foi intimado para intervir em 2º grau e o TJ/
SP manteve a sentença.

Três conclusões importantes:

1) O art. 178, II, do CPC, ao prever a necessidade de intervenção no processo que envolva interesse 
de incapaz, não se refere apenas ao juridicamente incapaz (legal ou judicialmente declarado como 
tal). Essa regra abrange, igualmente, o faticamente incapaz. Assim, ainda que a autora não estivesse 
declarada formalmente como incapaz, como isso já era alegado na petição inicial, era indispensável 
a intimação do MP.

2) A ausência de intimação do MP em 1º grau de jurisdição causou prejuízo concreto porque o Par-
quet poderá ter promovido pedido para a interdição da autora.

3) Em regra, se houve a intervenção do Ministério Público em 2º grau, essa participação já supre 
a falta de intimação do Parquet no 1º grau de jurisdição. No entanto, caso concreto, a intervenção 
desde o início se fazia necessária não apenas para a efetiva participação do Parquet na fase instru-
tória (por exemplo, requerendo diligências para melhor elucidar a situação econômica dos filhos e a 
suposta impossibilidade de prestar auxílio à mãe), mas também para, se necessário, propor a ação 
de interdição apta a, em tese, influenciar decisivamente o desfecho desta ação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.969.217-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/03/2022 (Info 729).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a 
execução da obrigação de pagar

Exemplo hipotético: o sindicato dos servidores públicos federais ajuizou ação coletiva contra a FU-
NASA pedindo que:

a) fosse incluída determinada gratificação nos proventos de todos os servidores da FUNASA que se 
aposentaram antes da EC 41/2003;

b) que fossem pagas as parcelas dessa gratificação desde a data em que ela foi criada.

O juiz julgou procedentes os pedidos. Houve o trânsito em julgado em 01/06/2012.

Repare que a FUNASA foi condenada a duas obrigações:

• uma obrigação de fazer (incluir a gratificação nos vencimentos pagos mensalmente ao servidor);

• uma obrigação de pagar (pagar as parcelas pretéritas).

Em 01/06/2013, Pedro, servidor aposentado da FUNSA e um dos beneficiários com a decisão, in-
gressou com pedido de execução individual de sentença coletiva. Ocorre que, nessa execução, Pe-
dro somente pediu a inclusão da GACEN em seu contracheque. Desse modo, a execução limitou-se 
à obrigação de fazer. A gratificação foi incluída nos vencimentos. 

Em 29/07/2017, Pedro, alertado pelos colegas, ingressou com nova execução individual pedindo 
agora o pagamento das parcelas atrasadas. Assim, nessa segunda execução Pedro requereu o cum-
primento da obrigação de pagar.

Essa pretensão de pagar está prescrita. Isso porque o prazo prescricional é de 5 anos contados 
do trânsito em julgado. Como a sentença transitou em julgado em 01/06/2012, Pedro teria até 
01/06/2017 para executá-la. O fato de ele ter ingressado com a execução da obrigação de fazer não 
acarretou a interrupção da prescrição.

STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 1.804.754-RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 15/03/2022 (Info 729).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Mesmo que o valor da condenação, o 
valor da causa ou o valor do proveito 
econômico sejam elevados, os hono-
rários advocatícios devem ser fixa-
dos segundo os percentuais dos §§ 2º 
e 3º do art. 85 do CPC, não sendo caso 
de fixação por equidade

I) A fixação dos honorários por apreciação 
equitativa não é permitida quando os valores 
da condenação, da causa ou o proveito eco-
nômico da demanda forem elevados. É obri-
gatória nesses casos a observância dos per-
centuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 
do CPC - a depender da presença da Fazenda 
Pública na lide -, os quais serão subsequente-
mente calculados sobre o valor: 

a) da condenação; ou 

b) do proveito econômico obtido; ou 

c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de hono-
rários por equidade quando, havendo ou não 
condenação: a) o proveito econômico obtido 
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou 

b) o valor da causa for muito baixo.

STJ. Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. 
Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 
(Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

 � Promitente comprador havia ajui-
zado ação pedindo direitos relacio-
nados ao imóvel, no entanto, em 
outro processo foi desconstituída a 
promessa de compra e venda; logo, o 
autor tornou-se parte ilegítima

Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa 
da parte para ajuizar demanda de resolução 
contratual de arrendamento rural quando se 
forma coisa julgada em processo em trâmite, 
no qual se reconhece a resolução do compro-
misso de compra e venda do imóvel no qual 
se fundava o alegado direito.

Havendo posterior decisão judicial, com trân-
sito em julgado, reconhecendo a resolução do 
compromisso de compra e venda de imóvel 
rural - título no qual se fundava o alegado 
direito do autor -, evidente sua ilegitimidade 
ativa para ajuizar demanda de resolução de 
contrato de arrendamento rural, relativo ao 
bem em questão.

O julgamento deve refletir o estado de fato 
da lide no momento da entrega da prestação 
jurisdicional, de modo que a ocorrência de 
fato/circunstância jurídica superveniente deve 
ser considerada quando da apreciação da 
controvérsia, inclusive no âmbito dos recur-
sos extraordinários, a fim de evitar decisões 
contraditórias ou violação à coisa julgada 
posteriormente formada.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.237.567-MT, Rel. Min. 
Marco Buzzi, julgado em 22/03/2022 (Info 730).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

26

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

 �O erro do sistema eletrônico do Tri-
bunal de origem na indicação do 
término do prazo recursal é apto a 
configurar justa causa para afastar 
a intempestividade do recurso

A falha induzida por informação equivocada 
prestada por sistema eletrônico de tribunal 
deve ser levada em consideração, em home-
nagem aos princípios da boa-fé e da confiança, 
para a aferição da tempestividade do recurso.

STJ. Corte Especial. EAREsp 1.759.860-PI, Rel. Min. 
Laurita Vaz, julgado em 16/03/2022 (Info 730). 

 � Se a ação coletiva foi proposta pela 
associação antes do RE 573.232/SC, 
é possível determinar a intimação 
da autora para regularizar a repre-
sentação processual, apresentando 
autorização expressa dos associados 
e a lista de representados

Em ação coletiva proposta por associação, é 
imprescindível a autorização expressa dos 
associados e a juntada da lista de representa-
dos à inicial, mostrando-se razoável permitir 
que a parte autora regularize sua represen-
tação processual no caso de ajuizamento de 
ação coletiva em momento anterior ao julga-
mento do RE 573.232/SC, em 14/05/2014.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.977.830-MT, Rel. Min. Sér-
gio Kukina, julgado em 22/03/2022 (Info 730).

 �Não se aplica às ações civil públicas 
propostas por associações e funda-
ções privadas o princípio da simetria 
na condenação do réu nas custas e 
nos honorários advocatícios

A parte que foi vencida em ação civil pública 
não tem o dever de pagar honorários advoca-
tícios em favor do autor da ação. A justificati-
va para isso está no princípio da simetria. Isso 
porque se o autor da ACP perder a demanda, 
ele não irá pagar honorários advocatícios, 
salvo se estiver de má-fé (art. 18 da Lei nº 
7.347/85). Logo, pelo princípio da simetria, se 
o autor vencer a ação, também não deve ter 
direito de receber a verba.

Desse modo, em razão da simetria, descabe 
a condenação em honorários advocatícios da 
parte requerida em ação civil pública, quando 
inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre 
com a parte autora.

Foi o que restou decidido pela Corte Especial 
do STJ no EAREsp 962250/SP, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 15/08/2018.

EXCEÇÃO: se a ação tiver sido proposta as-
sociações e fundações privadas e a demanda 
tiver sido julgada procedente, neste caso, o 
demandado terá sim que pagar honorários 
advocatícios.

O entendimento do STJ manifestado no EAREsp 
962.250/SP não se deve aplicar a demandas 
propostas por associações e fundações priva-
das, pois, do contrário, barrado de fato estaria 
um dos objetivos mais nobres da Lei 7.347/85, 
qual seja, o viabilizar e ampliar o acesso à justi-
ça para a sociedade civil organizada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.974.436-RJ, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 22/03/2022 (Info 730).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A parte interpôs recurso especial 
contra acórdão do TJ; no STJ, a União 
pede e é admitida como assistente 
simples da recorrente; o STJ determi-
na o retorno dos autos ao Tribunal 
de origem para novo julgamento; o 
processo deverá ser remetido para o 
TRF (e não para o TJ) 

Existindo interesse jurídico da União no feito, 
na condição de assistente simples, a compe-
tência afigura-se da Justiça Federal, conforme 
prevê o art. 109, I, da Constituição da Repú-
blica, motivo pelo qual compete ao Tribunal 
Regional Federal o julgamento de embargos 
de declaração opostos contra acórdão profe-
rido pela Justiça Estadual.

STJ. Corte Especial. EREsp 1.265.625-SP, Rel. 
Min. Francisco Falcão, julgado em 30/03/2022 
(Info 731). 

 �O termo inicial dos juros de mora 
incidentes sobre os honorários su-
cumbenciais dá-se no dia seguinte ao 
transcurso do prazo recursal, ainda 
que interposto recurso manifesta-
mente intempestivo

Caso hipotético: “L” ajuizou ação contra “S”. O 
juiz prolatou sentença que extinguiu o feito 
sem resolução de mérito, condenando a au-
tora ao pagamento de honorários sucumben-
ciais arbitrados no percentual de 10% sobre 
o valor da causa.  Houve apelação, mas a 
sentença foi mantida pelo TJ. O prazo para se 
interpor recurso especial contra o acórdão do 
TJ esgotou-se em 23/05/2019, tanto que em 
24/04/2019 foi lavrada certidão de trânsito 
em julgado.  A despeito disso, em 15/06/2019 
“L” interpôs recurso especial. 

O recurso especial foi inadmitido em 
16/12/2019 pelo fato de ter sido intempestivo, 
tendo sido lavrada nova certidão de trânsito 
em julgado.

Qual será o termo inicial dos juros de mora 
dos honorários?

24/04/2019. Na hipótese de intempestividade 
do recurso, a coisa julgada forma-se no dia 
seguinte ao transcurso do prazo recursal, sen-
do esse o termo inicial dos juros de mora inci-
dentes sobre os honorários sucumbenciais.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.984.292-DF, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 29/03/2022 (Info 731).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É incabível a interposição de recurso 
ordinário contra apelação em man-
dado de segurança

Situação adaptada: João impetrou MS na 1ª 
instância. O juiz julgou procedente o pedido. 
O ente público interpôs apelação. O TRF deu 
provimento à apelação. João não se confor-
mou e quer recorrer. Qual é o recurso cabível 
neste caso? Recurso especial (art. 105, III, da 
CF/88). Não cabe recurso ordinário (art. 105, 
II, da CF/88).

Não cabe mandado de segurança porque, no 
caso concreto, o TRF não decidiu o manda-
do de segurança em única instância. O TRF 
decidiu uma apelação (ainda que envolvendo 
mandado de segurança).

Não se deve, portanto, confundir:

• se o mandado de segurança foi impetrado 
diretamente no TJ ou TRF e o Tribunal julgou 
contra o impetrante: cabe recurso ordinário 
para o STJ.

• se o mandado de segurança foi impetrado 
em 1ª instância e o TJ ou TRF julgou contra o 
impetrante em grau de recurso: cabe recur-
so especial para o STJ.

Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ é 
no sentido de que constitui erro grosseiro 
interpor recurso ordinário, em vez de recurso 
especial, contra acórdão de apelação e remes-
sa necessária em mandado de segurança.

STJ. 2ª Turma. RMS 66.905-SP, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 22/03/2022 (Info 731).

 �O MP não tem legitimidade ativa 
para ajuizar ACP objetivando a res-
tituição de valores indevidamente 
recolhidos a título de empréstimo 
compulsório sobre aquisição de auto-
móveis de passeio e utilitários

O Ministério Público não tem legitimidade 
ativa para propor ação em que se discute a 
cobrança (ou não) de tributo, assumindo a 
defesa dos interesses do contribuinte, dedu-
zindo pretensão referente a direito individual 
homogêneo disponível.

Foi o que decidiu o STF, tendo sido fixada a 
seguinte tese:

O Ministério Público não possui legitimidade 
ativa ad causam para, em ação civil pública, 
deduzir em juízo pretensão de natureza tri-
butária em defesa dos contribuintes, que vise 
questionar a constitucionalidade/legalidade 
de tributo (ARE 694294 RG, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 25/04/2013. Repercussão Geral – 
Tema 645).

Com base na tese acima, o STJ reconheceu a 
ilegitimidade ativa do Ministério Público para 
ajuizar ação civil pública objetivando a resti-
tuição de valores indevidamente recolhidos a 
título de empréstimo compulsório sobre aqui-
sição de automóveis de passeio e utilitários, 
nos termos do Decreto-Lei nº 2.288/1986.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.709.093-ES, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 29/03/2022 
(Info 731).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

29

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

 �A legitimidade ativa na ação civil pública das pessoas jurídicas da administra-
ção pública indireta depende da pertinência temática entre suas finalidades 
institucionais e o interesse tutelado

Se formos analisar apenas o texto literal, o art. 5º da Lei nº 7.347/85 apenas exige expressamente 
da associação a comprovação de pertinência temática para propositura de ação civil pública.

Assim, em uma interpretação literal, as autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades 
de economia mista não precisariam comprovar a pertinência temática para ajuizarem ações coletivas.

Ocorre que o STJ não adota essa interpretação literal. Isso porque não se pode esquecer que as au-
tarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista possuem compe-
tências legais e estatutárias, as quais delimitam o seu campo de atuação. 

Justamente por isso, a doutrina defende e o STJ encampou a tese de que as entidades da administra-
ção pública indireta somente poderão ingressar com ACP se demonstrarem a pertinência temática.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.978.138-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/03/2022 (Info 731).

DIREITO PENAL

 �A qualificadora prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal (deformidade per-
manente) abrange somente lesões corporais que resultam em danos físicos 

Se a lesão corporal praticada resultou em “deformidade permanente” na vítima, incide a qualifica-
dora prevista no art. 129, § 2º, IV, do CP. 

A “alteração permanente da personalidade” pode ser considerada como uma “deformidade perma-
nente”? 

Não. Quando o art. 129, § 2º, IV, do CP fala em “deformidade permanente” ele está se referindo a 
lesões estéticas de grande monta, capazes de causar desconforto a quem a vê ou ao seu portador. 
Logo, o art. 129, § 2º, IV, do CP abrange apenas lesões corporais que resultam em danos físicos. 

STJ. 6ª Turma. HC 689.921-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 08/03/2022 (Info 728). 
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Cheque fraudado e competência para 
julgar o estelionato

O crime de estelionato praticado por meio de 
saque de cheque fraudado compete ao Juízo 
do local da agência bancária da vítima.

STJ. 3ª Seção. CC 182.977-PR, Rel. Min. Laurita 
Vaz, julgado em 09/03/2022 (Info 728). 

 �Mesmo que a genitália da criança 
ou adolescente não esteja desnuda, é 
possível enquadrar a imagem como 
‘cena de sexo explícito ou pornográfi-
ca’ para os fins do art. 241-E do ECA 

O art. 241-E do ECA prevê o seguinte:

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos 
nesta Lei, a expressão “cena de sexo explí-
cito ou pornográfica” compreende qualquer 
situação que envolva criança ou adolescente 
em atividades sexuais explícitas, reais ou 
simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de 
uma criança ou adolescente para fins primor-
dialmente sexuais.

Esse art. 241-E, ao falar em “cena de sexo 
explícito ou pornográfica” não restringe tal 
conceito apenas às imagens em que a genitá-
lia de crianças e adolescentes esteja desnuda.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.899.266/SC, Rel. Min. 
Laurita Vaz, julgado em 15/03/2022 (Info 729). 

 � É constitucional o art. 83 da Lei nº 
9.430/96

A representação fiscal para fins penais relati-
va aos crimes de apropriação indébita previ-
denciária e de sonegação de contribuição pre-
videnciária será encaminhada ao ministério 
público depois de proferida a decisão final, na 
esfera administrativa, sobre a exigência fiscal 
do crédito tributário correspondente.

STF. Plenário. ADI 4980/DF, Rel. Min. Nunes 
Marques, julgado em 10/3/2022 (Info 1047).

 �A condenação pelo art. 28 da Lei 
11.343/2006 (porte de droga para uso 
próprio) não configura reincidência

Viola o princípio da proporcionalidade a 
consideração de condenação anterior pelo 
delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, “porte 
de droga para consumo pessoal”, para fins de 
reincidência.

STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Ed-
son Fachin, julgado em 22/3/2022 (Info 1048).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É constitucional o art. 12-C da Lei 
Maria da Penha que autoriza, em 
algumas hipóteses, a aplicação, pela 
autoridade policial, de medida prote-
tiva de urgência em favor da mulher

É válida a atuação supletiva e excepcional de 
delegados de polícia e de policiais a fim de 
afastar o agressor do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida, quando cons-
tatado risco atual ou iminente à vida ou à 
integridade da mulher em situação de violên-
cia doméstica e familiar, ou de seus depen-
dentes, conforme o art. 12-C inserido na Lei 
nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

STF. Plenário. ADI 6138/DF, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 23/3/2022 (Info 1048).

 �Demonstradas pela instância de 
origem a estabilidade e permanência 
do crime de associação para o tráfico 
de drogas, inviável o revolvimento 
probatório em sede de habeas corpus 
visando a modificação do julgado

No caso, as instâncias ordinárias demonstra-
ram a presença da materialidade e da autoria 
do delito de associação para o tráfico, com 
a demonstração da concreta estabilidade e 
permanência da associação criminosa, tendo 
em vista, em especial, a prova oral colhida 
contida nos autos e as conversas extraídas 
do aparelho celular apreendido, evidenciando 
que a prática do crime de tráfico de drogas 
não era eventual, pelo contrário, representa-
va atividade organizada, estável e em função 
da qual todos os corréus estavam vinculados 
subjetivamente.

A revisão da conclusão alcançada pelo Tri-
bunal de origem, de sorte a confirmar-se a 
versão defensiva de que não há comprovação 
da associação estável a outros corréus para 
o tráfico de entorpecentes, somente poderia 
ser feita por meio do exame aprofundado 
da prova, providência inadmissível na via do 
habeas corpus.

STJ. 5ª Turma. HC 721.055-SC, Rel. Min. Reynal-
do Soares da Fonseca, julgado em 22/03/2022 
(Info 730).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O reconhecimento de que o réu, con-
denado pelo crime de corrupção de 
testemunha, praticou ato incompa-
tível com o cargo de policial militar, 
é fundamento válido para a decreta-
ção da perda do cargo público

No caso concreto, o STJ reconheceu que o 
juízo apresentou fundamentação válida para 
a aplicação do art. 92, I, “a”, do Código Penal, 
asseverando que houve clara violação de 
dever para com a Administração Pública por 
parte do sentenciado, que restou condenado 
por corromper testemunha que iria depor em 
processo penal no qual figurava como réu, ato 
que, de fato, é incompatível com o cargo de 
policial militar.

O reconhecimento de que o réu praticou ato 
incompatível com o cargo por ele ocupado é 
fundamento suficiente para a decretação do 
efeito extrapenal de perda do cargo público.

STJ. 6ª Turma. HC 710.966-SE, Rel. Min. Sebastião 
Reis Júnior, julgado em 15/03/2022 (Info 731).

 �Ameaçar a vítima na presença de seu fi-
lho menor de idade justifica a valoração 
negativa da culpabilidade do agente

A pena-base do réu foi exasperada em razão 
do maior desvalor da vetorial culpabilidade. 

A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código 
Penal, deve ser compreendida como juízo de 
reprovabilidade da conduta, apontando maior 
ou menor censura do comportamento do réu. 
Não se trata de verificação da ocorrência dos 
elementos da culpabilidade, para que se pos-
sa concluir pela prática ou não de delito, mas, 
sim, do grau de reprovação penal da conduta 
do agente, mediante demonstração de ele-
mentos concretos do delito.

O magistrado apresentou argumento válido 
no sentido de que as ameaças foram lançadas 
quando a vítima se encontrava com seu filho 
menor de idade, o que revela maior desvalor 
e censura na conduta do acusado, tratando-
-se de fundamento idôneo para análise nega-
tiva da culpabilidade.

STJ. 5ª Turma. AREsp 1.964.508-MS, Rel. Min. Ri-
beiro Dantas, julgado em 29/03/2022 (Info 731).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da 
redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedi-
ca a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da 
quantidade de drogas apreendidas

A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena. 
Isso porque o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 afirma que esses dois vetores preponderam sobre as 
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (que são analisados na primeira fase da dosimetria).

A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas concomitantemente na primeira e na 
terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a 
fração diminuição de pena.

Não há margem, na redação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para utilização de suposta discricio-
nariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores “natureza e quantidade de 
drogas apreendidas” para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais 
preponderantes, sem natureza residual.

Apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem 
ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que 
não utilizadas para fixação da pena-base.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022 (Info 731).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �Réu que, aproveitando-se de sua condição de médico, praticou crimes sexuais; 
prisão preventiva pode ser substituída por proibição do exercício da medicina e 
suspensão da inscrição médica

Não se justifica a prisão preventiva se, considerando o modus operandi dos delitos, a imposição da 
cautelar de proibição do exercício da medicina e de suspensão da inscrição médica, e outras que o 
Juízo de origem entender necessárias, forem suficientes para prevenção da reiteração criminosa e 
preservação da ordem pública.

STJ. 5ª Turma. HC 699.362-PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Rel. 
Acd. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 08/03/2022 (Info 728).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É possível aplicar a decisão do STF no HC 143641/SP ou o art. 318-A do CPP para 
os casos de cumprimento definitivo da pena em que a acusada foi condenada aos 
regimes fechado ou semiaberto?

É possível aplicar a decisão do STF no HC 143641/SP ou o art. 318-A do CPP para os casos de cum-
primento definitivo da pena em que a acusada foi condenada aos regimes fechado ou semiaberto?

A jurisprudência está dividida:

• STF: não.

Não é possível a concessão de prisão domiciliar para condenada gestante ou que seja mãe ou res-
ponsável por crianças ou pessoas com deficiência se já houver sentença condenatória transitada 
em julgado e ela não preencher os requisitos do art. 117 da LEP.

Em caso de execução definitiva da pena, a prisão domiciliar deve observar o que dispõe o art. 117 
da LEP.

Não se aplica o que o STF decidiu no HC 143.641/SP nem tampouco o art. 318-A do CPP, que se refe-
rem exclusivamente a prisão cautelar.

STF. 1ª Turma. HC 177164/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/2/2020 (Info 967).

STF. 1ª Turma. HC 185404 AgR, Rel. Rosa Weber, julgado em 23/11/2020.

• STJ: sim, em casos excepcionais.

Excepcionalmente, admite-se a concessão da prisão domiciliar às presas dos regimes fechado ou 
semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto, a proporcionalidade, 
adequação e necessidade da medida, e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuida-
dos da criança ou pessoa com deficiência, não sendo caso de crimes praticados por ela mediante 
violência ou grave ameaça contra seus descendentes.

STJ. 3ª Seção. RHC 145.931-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/03/2022 (Info 728). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

35

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

 � Lei estadual pode autorizar que poli-
ciais militares e bombeiros militares 
lavrem TCO 

É constitucional norma estadual que prevê a 
possibilidade da lavratura de termos circuns-
tanciados pela Polícia Militar e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar.

O art. 69 da Lei dos Juizados Especiais, ao 
dispor que “a autoridade policial que tomar 
conhecimento da ocorrência lavrará termo 
circunstanciado” não se refere exclusivamen-
te à polícia judiciária, englobando também as 
demais autoridades legalmente reconhecidas.

O termo circunstanciado é o instrumento 
legal que se limita a constatar a ocorrência de 
crimes de menor potencial ofensivo, motivo 
pelo qual não configura atividade investigati-
va e, por via de consequência, não se revela 
como função privativa de polícia judiciária.

STF. Plenário. ADI 5637/MG, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 11/3/2022 (Info 1046).

 �A interceptação telefônica pode ser 
renovada sucessivamente se a decisão 
judicial inicial e as prorrogações fo-
rem fundamentadas, com justificativa 
legítima, mesmo que sucinta, a emba-
sar a continuidade das investigações

São lícitas as sucessivas renovações de inter-
ceptação telefônica, desde que, verificados 
os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96 e 
demonstrada a necessidade da medida diante 
de elementos concretos e a complexidade 
da investigação, a decisão judicial inicial e as 
prorrogações sejam devidamente motivadas, 
com justificativa legítima, ainda que sucinta, a 
embasar a continuidade das investigações. 

São ilegais as motivações padronizadas ou re-
produções de modelos genéricos sem relação 
com o caso concreto.

STF. Plenário. RE 625263/PR, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, redator do acórdão Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 11/5/2021 (Repercus-
são Geral – Tema 661) (Info 1047).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O descumprimento do prazo do parágrafo único do art. 316 do CPP não acarreta 
automaticamente a liberdade do preso. Esse dispositivo se aplica também aos 
Tribunais?

O transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não 
acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de 
liberdade provisória.

A exigência da revisão nonagesimal quanto à necessidade e adequação da prisão preventiva aplica-
-se até o final dos processos de conhecimento.

O parágrafo único do art. 316 do CPP se aplica para:

• o juízo em 1ª instância: SIM

• o TJ ou TRF: SIM (tanto nos processos de competência originária do TJ/TRF – foro por prerrogativa 
de função – como também durante o tempo em que se aguarda o julgamento de eventual recurso 
interposto contra decisão de 1ª instância).

• o STJ/STF: em regra, não. Encerrado o julgamento de segunda instância, não se aplica o art. 316, 
parágrafo único, do CPP. Exceção: caso se trate de uma ação penal de competência originária do 
STJ/STF.

Em conclusão, o art. 316, parágrafo único, do CPP aplica-se:

a) até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tri-
bunal de segundo grau;

b) nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro.

Por outro lado, o art. 316, parágrafo único, do CPP não se aplica para as prisões cautelares decor-
rentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado.

STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexan-
dre de Moraes, julgados em 8/3/2022 (Info 1046).
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 � Inexistindo a demonstração do míni-
mo vínculo entre o acusado e o delito 
a ele imputado, impossibilitado está o 
exercício do contraditório e da ampla 
defesa

Caso adaptado: o MP denunciou 19 pessoas 
por diversos crimes contra a administração 
pública, organização criminosa e lavagem 
de dinheiro. Dentre as pessoas denunciadas 
estavam João e sua filha Carla. João seria o 
líder da organização criminosa e teria pratica-
do, dentre outros delitos, peculato, corrupção 
ativa e lavagem de dinheiro. Carla também 
foi denunciada, mas apenas por lavagem 
de dinheiro. Segundo a denúncia, uma das 
empreiteiras beneficiadas com o esquema, 
teria reformado a casa de Carla. Em nenhum 
momento, contudo, é descrita qual teria sido 
a conduta praticada por Carla ou se ela real-
mente saberia da origem ilícita dos recursos. 

Para o STJ, a partir do exame da denúncia, 
não se consegue inferir que a conduta su-
postamente praticada pela denunciada efe-
tivamente tenha contribuído para o êxito da 
empreitada criminosa. 

Contra ela é imputada a prática de ocultação 
de valores oriundos de suposta prática ilícita. 
Ocorre que, diferentemente dos demais acu-
sados, não resta claro da denúncia que delito 
antecedente teria a acusada cometido.

STJ. 6ª Turma. RHC 154.162-DF, Rel. Min. Se-
bastião Reis Júnior, julgado em 22/03/2022 
(Info 730).

 �A violação de domicílio com base no 
comportamento suspeito do acusa-
do, que empreendeu fuga ao ver a 
viatura policial, não autoriza a dis-
pensa de investigações prévias ou do 
mandado judicial para a entrada dos 
agentes públicos na residência

Para que os policiais façam o ingresso força-
do em domicílio, resultando na apreensão de 
material apto a configurar o crime de tráfico 
de drogas, isso deve estar justificado com 
base em elementos prévios que indiquem 
que havia um estado de flagrância ocorrendo 
no local.

No caso em tela, a violação de domicílio teve 
como justificativa o comportamento suspeito 
do acusado – que empreendeu fuga ao ver a 
viatura policial –, circunstância fática que não 
autoriza a dispensa de investigações prévias 
ou do mandado judicial para a entrada dos 
agentes públicos na residência, acarretando a 
nulidade da diligência policial. 

Além disso, a alegação de que a entrada dos 
policiais teria sido autorizada pelo agente não 
merece acolhimento. Isso, porque não há ou-
tro elemento probatório no mesmo sentido, 
salvo o depoimento dos policiais que realiza-
ram o flagrante, tendo tal autorização sido 
negada em juízo pelo réu.

Segundo entende o STJ, é do estado acusa-
dor o ônus de comprovar que houve con-
sentimento válido do morador para que os 
policiais entrem na casa. Assim, o estado 
acusador é quem deve provar que o morador 
autorizou a entrada, não sendo suficiente a 
mera palavra dos policiais.

STJ. 6ª Turma.  HC 695.980-GO, Rel. Min. Anto-
nio Saldanha Palheiro, julgado em 22/03/2022 
(Info 730).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É inválido o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o modelo do 
art. 226 do CPP, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de 
certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar

No caso concreto, o réu foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico 
realizado pela vítima e sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, 
relatos indiretos etc.) autorizasse o juízo condenatório.

Além disso, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o reconhecimento - tornando-o viciado - 
ao submeter-lhe uma foto do paciente e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar sua crença 
de que teriam sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por compro-
meter a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento.

Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado 
o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar 
que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por 
incrementar o risco de falso reconhecimento. 

O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, 
porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o 
autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. 

Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há ten-
dência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois 
sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto.

STJ. 6ª Turma. HC 712.781-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/03/2022 (Info 730).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não é possível a quebra de sigilo de 
dados informáticos estáticos (regis-
tros de geolocalização) nos casos em 
que haja a possibilidade de violação 
da intimidade e vida privada de pes-
soas não diretamente relacionadas à 
investigação criminal

Em regra, é possível que o juiz determine a 
quebra de sigilo de dados informáticos estáti-
cos (registros), relacionados à identificação de 
usuários que operaram em determinada área 
geográfica, suficientemente fundamentada. 
Isso não ofende a proteção constitucional à 
privacidade e à intimidade.

Ex: determinação ao Google a identificação 
dos IPs ou Device IDs que tenham se utiliza-
do do Google Maps e/ou do Waze no dia do 
crime, no período das 19h até as 23h, para 
realizar consulta do endereço onde ocorreu o 
delito. Isso é, em tese, válido.

No entanto, não é possível que se determine 
a quebra de sigilo de um universo indeter-
minado de pessoas quando os dados envol-
verem informações íntimas (como o acesso 
irrestrito a fotos e conteúdo de conversas).

Assim, será inválida a ordem se o juiz deter-
minou que o Google fornecesse o acesso aos 
seguintes dados das pessoas estiveram no lo-
cal: conteúdo dos e-mails do Gmail;  conteúdo 
do Google Fotos e do Google Drive;  listas de 
contatos;  históricos de localização, incluindo 
os trajetos pesquisados; pesquisas feitas no 
Google; e listas de aplicativos baixados.

STJ. 5ª Turma. RMS 68.119-RJ, Rel. Min. Jesuíno 
Rissato (Desembargador convocado do TJ-
DFT), julgado em 15/03/2022 (Info 730).

 �Quesitos complexos, com má redação 
ou com formulação deficiente, geram 
a nulidade do julgamento do Tribu-
nal do Júri, por violação ao art. 482, 
parágrafo único, do CPP

No caso concreto, o 2º quesito, relacionado à 
autoria, foi redigido nos seguintes termos: 

“2º quesito: O acusado xxxxx, maior interessa-
do na desocupação do imóvel, de igual sorte, 
tendo determinado a morte da vítima, contri-
buiu decisivamente para a prática do crime?”

A intenção do legislador ao prever o parágrafo 
único do art. 482 do CPP é prevenir os chama-
dos “vícios de complexidade”. Assim, os quesi-
tos devem ser redigidos em fórmula “simples”, 
não compostas, não complexas, sem conota-
ções, sobretudo, porque as respostas serão 
binárias, na base do “sim” ou “não”.

Ademais, em atenção ao direito penal do 
fato, o juiz presidente do tribunal do júri, ao 
formular quesitos relativos à autoria delitiva, 
deve evitar inferências, pressuposições, adje-
tivações e estereotipagem, concentrando-se 
apenas nos fatos concretos em julgamento.

O caráter do agente e motivos do crime não 
devem ser considerados para fins de formu-
lação de quesitos do júri, sob pena de ofensa 
aos princípios da presunção de inocência e do 
devido processo legal.

STJ. 5ª Turma. AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. 
Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio 
de Noronha, julgado em 15/03/2022 (Info 730).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Apesar da alteração promovida pela 
Lei 13.964/2019 no art. 492 do CPP, é 
ilegal a execução provisória da pena 
como decorrência automática da 
condenação proferida pelo Tribunal 
do Júri

Pendente de julgamento no STF o Tema n. 
1.068, em que se discute a constitucionalidade 
do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o 
entendimento do STJ de impossibilidade de 
execução provisória da pena mesmo em caso 
de condenação pelo tribunal do júri com repri-
menda igual ou superior a 15 anos de reclusão.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 714.884-SP, Rel. 
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convo-
cado do TJDFT), Rel. Acd. Min. João Otávio de 
Noronha, julgado em 15/03/2022 (Info 730).

 � Se a polícia entra na residência es-
pecificamente para efetuar uma 
prisão, ela não pode vasculhar indis-
tintamente o interior da casa porque 
isso seria “pescaria probatória”, com 
desvio de finalidade

Admitir a entrada na residência especifica-
mente para efetuar uma prisão não significa 
conceder um salvo-conduto para que todo o 
seu interior seja vasculhado indistintamente, 
em verdadeira pescaria probatória (fishing 
expedition), sob pena de nulidade das provas 
colhidas por desvio de finalidade.

STJ. 6ª Turma. HC 663.055-MT, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, julgado em 22/03/2022 (Info 731).

 �Não há ilicitude das provas por viola-
ção ao sigilo de dados bancários, em 
razão do compartilhamento de dados 
de movimentações financeiras da 
própria instituição bancária ao Mi-
nistério Público

Não houve violação ilícita do sigilo de dados 
bancários. Isso porque não eram informa-
ções bancárias sigilosas relativas à pessoa do 
investigado, mas sim movimentações finan-
ceiras da própria instituição.

Além disso, após o recebimento da notícia-cri-
me, o Ministério Público requereu ao juízo de 
primeiro grau a quebra do sigilo bancário e 
o compartilhamento pelo Banco de todos os 
documentos relativos à apuração, o que foi de-
ferido, havendo, portanto, autorização judicial.

Desse modo, as alegadas informações sigilo-
sas não são os dados bancários do investiga-
do, e sim as informações e registros relaciona-
dos à sua atividade laboral como funcionário 
do Banco.

STJ. 6ª Turma. RHC 147.307-PE, Rel. Min. Olindo 
Menezes (Desembargador convocado do TRF 
1ª Região), julgado em 29/03/2022 (Info 731).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não existe o dever de revisão previsto art. 316, parágrafo único, do CPP, caso o 
acusado esteja foragido

Quando o acusado encontrar-se foragido, não há o dever de revisão ex officio da prisão preventiva, 
a cada 90 dias, exigida pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A finalidade do dispositivo é a de evitar o gravíssimo constrangimento experimentado por quem 
está com efetiva restrição à sua liberdade. Somente o gravíssimo constrangimento causado pela 
efetiva prisão justifica o elevado custo despendido pela máquina pública com a promoção desses 
numerosos reexames impostos pela lei.

Não seria razoável ou proporcional obrigar todos os Juízos criminais do país a revisar, de ofício, a 
cada 90 dias, todas as prisões preventivas decretadas e não cumpridas, tendo em vista que, na prá-
tica, há réus que permanecem foragidos por anos.

Soma-se a isso o fato de que, se o acusado – que tem ciência da investigação ou processo e contra 
quem foi decretada a prisão preventiva – encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de 
qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la – quais sejam, a necessidade de asse-
gurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal –, os quais, aliás, conservar-se-ão 
enquanto perdurar a condição de foragido do acusado.

Assim, pragmaticamente, parece pouco efetivo para a proteção do acusado, obrigar o Juízo pro-
cessante a reexaminar a prisão, de ofício, a cada 90 dias, nada impedindo, contudo, que a defesa 
protocole pedidos de revogação ou relaxamento da custódia, quando entender necessário.

STJ. 5ª Turma. RHC 153.528-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 29/03/2022 (Info 731).

 � Se um Senador, que responde ação penal no STF, foi eleito Deputado Federal, sem 
solução de continuidade, o STF permanece sendo competente para a causa (man-
tem-se a competência do STF nos casos de mandatos cruzados de parlamentar 
federal)

A competência penal originária do STF para processar e julgar parlamentares alcança os congressis-
tas federais no exercício de mandato em casa parlamentar diversa daquela em que consumada a 
hipotética conduta delitiva, desde que não haja solução de continuidade.

Desse modo, mantem-se a competência criminal originária do STF nos casos de “mandatos cruza-
dos” exclusivamente de parlamentar federal.

STF. Plenário. Inq. 4342 QO/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 1º/4/2022 (Info 1049).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A conversão do conteúdo das interceptações telefônicas em formato escolhido 
pela defesa não é ônus atribuído ao Estado

Caso concreto: o juízo disponibilizou acesso integral aos arquivos digitais com os áudios das inter-
ceptações telefônicas. Ocorre que a defesa pediu para ter acesso aos arquivos do sistema Vigia, 
software utilizado pelas companhias de telefonia para viabilizar os procedimentos de interceptação 
telefônica autorizados pela Justiça no curso de investigações criminais.

O pedido se fundou em alegada quebra de cadeia de custódia da prova, cuja comprovação, segun-
do a defesa, depende de acesso aos dados armazenados pelas operadoras de telefonia no mencio-
nado sistema.

A Lei nº 9.296/96 exige apenas que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. 

No caso concreto, os elementos de prova estão disponíveis para a defesa, de maneira que não se 
pode falar em vício por ser um formato de arquivo preferível a outro. A disponibilização dos arqui-
vos com os diálogos interceptados supre a demanda da defesa quanto ao acesso do conteúdo das 
interceptações, em observância às garantias constitucionais no âmbito do processo penal demo-
crático, não sendo viável a imposição de ônus ao Estado quanto à conversão dos arquivos digitais 
contendo os elementos de prova para o formato mais conveniente para a defesa. 

O reconhecimento do vício depende de demonstração concreta do prejuízo suportado pela parte, o 
que não ocorreu no caso sob exame. 

A alegação de quebra de cadeia de custódia é feita de forma genérica e, portanto, não traz elemen-
tos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas.

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 155.813-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
15/02/2022 (Info 731).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O TJ/PE instaurou IRDR para dirimir as divergências na aplicação da Resolução 
da CIDH de 22/11/2018 (cômputo da pena em dobro para os presos do Complexo 
do Curado); enquanto não julgado o IRDR, os processos envolvendo o tema estão 
suspensos

Não há como se reconhecer excesso de prazo no julgamento do Incidente de Resolução de Deman-
das Repetitivas 0008770-65.2021.8.17.9000 instaurado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, 
quando não extrapolado o prazo estipulado no art. 980 do CPC, assim como não há ilegalidade na 
suspensão dos recursos que versam sobre o cômputo em dobro de pena dos presos no Complexo 
do Curado até a resolução do Incidente.

A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Tribunal de Justiça de 
Pernambuco, assim como a suspensão dos recursos que versam sobre o cômputo em dobro de 
pena dos presos no Complexo do Curado até a resolução do Incidente, não consubstanciam recalci-
trância em cumprir a Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nem 
tampouco desafiam o entendimento exarado pelo STJ no HC 136.961/RJ.

Existindo divergência entre as Varas de Execuções Penais de Pernambuco sobre a aplicação da me-
dida provisória emanada da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH em relação a temas 
relacionados a aspectos práticos da forma cômputo do prazo em dobro, a futura deliberação a ser 
exarada no IRDR garantirá tratamento isonômico aos presos no Complexo do Curado, assim como 
segurança jurídica que deflui da prolação de decisões harmônicas sobre o tema.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 708.653-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
15/03/2022 (Info 731).

DIREITO TRIBUTÁRIO

 �Não é possível conceder, por via judicial, a suspensão da exigibilidade de parcela-
mento tributário sob o argumento dos efeitos deletérios da Covid-19

Na ausência de legislação estadual específica que conceda o direito à postergação do vencimento 
ou à suspensão da exigibilidade das prestações dos parcelamentos de tributos estaduais, não há 
como se estender os efeitos de normas aplicáveis no âmbito dos tributos federais ou do Simples 
Nacional, ou mesmo benefícios concedidos por outro Estado da Federação, aos tributos devidos em 
razão da pandemia (Covid-19).

STJ. 2ª Turma. RMS 67.443-ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 15/03/2022 (Info 729).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O incentivo fiscal outorgado por Estado-membro por meio de desoneração relati-
va ao ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e CSLL

A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência 
para instituir o ICMS (art. 155, XII, “g”).

Se eles têm a competência para instituir, significa que possuem também, por via de consequência, 
a competência para outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos 
previstos na lei complementar.

A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento 
legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo.

Embora represente renúncia à parcela da arrecadação, a concessão de incentivos fiscais tem por 
objetivo estimular a promoção de interesses estratégicos para aquela unidade federativa atenden-
do a prioridades e necessidades locais coletivas.

A tributação, pela União, dos valores correspondentes aos incentivos fiscais estimula uma competi-
ção indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade.

A desoneração do ICMS possui um caráter extrafiscal, consistindo a medida em instrumento tribu-
tário para o atingimento de finalidade não arrecadatória, mas, sim, incentivadora de comportamen-
to, com vista à realização de valores constitucionalmente contemplados.

Se o propósito do incentivo era o de “aliviar” determinado segmento empresarial, é inegável que o 
ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino (cobrado pela União), resultará no repasse 
dos custos adicionais às mercadorias, frustrando os objetivos buscados.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.222.547-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/03/2022 (Info 728). 

 �Atendidos os requisitos previstos em lei, é legítima a submissão de empresas a 
Regime Especial de Fiscalização, salvo comprovação de que as medidas inviabili-
zem indevidamente o livre exercício da atividade econômica

É possível a imposição de regime especial de fiscalização, desde que haja previsão legal, inadim-
plemento reiterado de obrigações tributárias e tal regime não configure obstáculo desarrazoado à 
atividade empresarial, a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, 
tendo em vista que, para esse mister, possui o Fisco meios próprios.

STJ. 2ª Turma. RMS 65.714-SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22/02/2022 (Info 728).

DIREITO TRIBUTÁRIO



JULGADOS 
EM DESTAQUE

45

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

 �A inserção de textos, desenhos e ou-
tros materiais de propaganda e pu-
blicidade é passível de tributação por 
ISS (e não ICMS)

A inserção de textos, desenhos e outros 
materiais de propaganda e publicidade em 
qualquer meio (exceto em livros, jornais, 
periódicos e modalidades de serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens de 
recepção livre e gratuita) é passível de tributa-
ção por ISS.

Tese fixada pelo STF: “É constitucional o 
subitem 17.25 da lista anexa à LC nº 116/03, 
incluído pela LC nº 157/16, no que propicia a 
incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre 
a prestação de serviço de inserção de textos, 
desenhos e outros materiais de propaganda 
e publicidade em qualquer meio (exceto em 
livros, jornais, periódicos e nas modalidades 
de serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens de recepção livre e gratuita)”.

STF. Plenário. ADI 6034/RJ, Rel. Min. Dias Tof-
foli, julgado em 8/3/2022 (Info 1046).

 �As organizações assistenciais reli-
giosas podem ser abrangidas pela 
imunidade tributária prevista no art. 
150, VI, “c”, da CF/88

As entidades religiosas podem se caracterizar 
como instituições de assistência social a fim 
de se beneficiarem da imunidade tributária 
prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição, 
que abrangerá não só os impostos sobre o 
seu patrimônio, renda e serviços, mas tam-
bém os impostos sobre a importação de bens 
a serem utilizados na consecução de seus 
objetivos estatutários.

STF. Plenário. RE 630790/SP, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 18/3/2022 (Repercussão 
Geral – Tema 336) (Info 1047).

 �Não possui repercussão geral, diante 
de sua natureza infraconstitucional, 
a discussão sobre a incidência de IPI 
sobre o bacalhau seco e salgado vin-
do de país signatário do GATT

É infraconstitucional, a ela se aplicando os 
efeitos da ausência de repercussão geral, a 
controvérsia relativa à incidência de IPI sobre 
o bacalhau seco e salgado oriundo de país sig-
natário do GATT.

STF. Plenário. RE 627280/RJ, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 18/3/2022 (Repercussão 
Geral – Tema 502) (Info 1047).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O valor total recebido por empresa, 
mediante venda por meio de cartão 
de crédito ou débito, ainda que uma 
parte desse montante seja repassado 
à administradora do cartão, se inse-
re na base de cálculo das contribui-
ções para o PIS e para a COFINS

É constitucional a inclusão dos valores retidos 
pelas administradoras de cartões na base de 
cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS 
devidas por empresa que recebe pagamentos 
por meio de cartões de crédito e débito.

STF. Plenário. RE 1049811/SE, Rel. Min. Marco 
Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 18/3/2022 (Repercussão 
Geral – Tema 1021) (Info 1047).

 � Teses sobre a base de cálculo do ITBI

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imó-
vel transmitido em condições normais de 
mercado, não estando vinculada à base de 
cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser 
utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo con-
tribuinte goza da presunção de que é condi-
zente com o valor de mercado, que somente 
pode ser afastada pelo fisco mediante a re-
gular instauração de processo administrativo 
próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente 
a base de cálculo do ITBI com respaldo em 
valor de referência por ele estabelecido unila-
teralmente. 

STJ. 1ª Seção. REsp 1.937.821-SP, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 24/02/2022 (Recurso 
Repetitivo – Tema 1113) (Info 730).

DIREITO FINANCEIRO

 � É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia 
estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT

O art. 113 do ADCT é aplicável a todos os entes da Federação e a opção do Constituinte de disci-
plinar a temática nesse sentido explicita a prudência na gestão fiscal, sobretudo na concessão de 
benefícios tributários que ensejam renúncia de receita.

Tese fixada pelo STF: “É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia esti-
mativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT”.

STF. Plenário. ADI 6303/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/3/2022 (Info 1046).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Somente é possível a acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria quando a 
eclosão da doença incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores 
à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/91, promovida pela MP 1.596-14/97

A possibilidade de cumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que 
a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e a concessão da apo-
sentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 
11/11/1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997, 
sendo irrelevante a data do termo inicial do benefício.

STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1.907.861-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. Acd. Min. Regina Helena 
Costa, julgado em 22/03/2022 (Info 731). 

Obs: existem uma súmula aprovada em 26/03/2014, que diz isso:

Súmula 507-STJ: A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão inca-
pacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do artigo 23 da Lei 
8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.
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