Informativo 03/2021

DIREITO CONSTITUCIONAL

STF - Legítima defesa da honra
e princípios da dignidade da
pessoa humana, da proteção à
vida e da igualdade de gênero.
A tese da legítima defesa da honra
é inconstitucional, por contrariar
os princípios da dignidade da
pessoa humana [Constituição
Federal (CF), art. 1º, III] (1), da
proteção à vida e da igualdade de
gênero (CF, art. 5º, “caput”) (2).
Apesar da alcunha de “legítima
defesa” — instituto técnico-jurídico
amplamente amparado no direito
brasileiro —, a chamada legítima
defesa da honra corresponde, na
realidade,
a
recurso
argumentativo/retórico
odioso,
desumano e cruel utilizado pelas
defesas
de
acusados
de
feminicídio ou agressões contra
mulher para imputar às vítimas a
causa de suas próprias mortes ou
lesões, contribuindo imensamente
para a naturalização e a
perpetuação da cultura de
violência contra as mulheres no
Brasil.
O instituto da legítima defesa
caracteriza-se pela conjunção dos
seguintes elementos: a agressão
é injusta e atual ou iminente;

envolve direito próprio ou de
terceiro, o uso moderado dos
meios necessários e a presença
de um ânimo de defesa (animus
defendendi). Trata-se, portanto,
de hipótese excepcional de
afastamento da aplicação da lei
penal, a qual somente se justifica
pela confluência dos referidos
fatores.
De outro lado, a honra se refere a
um atributo pessoal, íntimo e
subjetivo, cuja tutela se encontra
delineada na Constituição, por
exemplo, na previsão do direito de
resposta, e no Código Penal (CP),
Capítulo V, que prevê os tipos
penais da calúnia, da difamação e
da injúria. Portanto, aquele que se
vê lesado em sua honra tem meios
jurídicos
para
buscar
sua
compensação.
Também não há que se falar em
direito subjetivo de agir com
violência contra uma traição. A
traição se encontra inserida no
contexto das relações amorosas.
Seu desvalor reside no âmbito
ético e moral. Aliás, para evitar
que a autoridade judiciária
absolvesse o agente que agiu
movido por ciúme ou outras
paixões e emoções, o legislador
ordinário inseriu no atual Código
Penal (CP) a regra do art. 28,
segundo a qual a emoção ou a
paixão
não
excluem
a
imputabilidade penal (3).
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Aquele que pratica feminicídio ou
usa de violência, com a
justificativa de reprimir um
adultério, não está a se defender,
mas a atacar uma mulher de forma
desproporcional,
de
forma
covarde e criminosa. Assim
sendo, o adultério não configura
uma agressão injusta apta a
excluir a antijuridicidade de um
fato típico, pelo que qualquer ato
violento
perpetrado
nesse
contexto deve estar sujeito à
repressão do direito penal.
A ideia que subjaz à legítima
defesa da honra tem raízes
arcaicas no direito brasileiro,
constituindo um ranço, na retórica
de alguns operadores do direito,
de
institucionalização
da
desigualdade entre homens e
mulheres e de tolerância e
naturalização
da
violência
doméstica, as quais não têm
guarida na CF/1988.
A legítima defesa da honra é uma
ideia anacrônica que remonta a
uma
concepção
rigidamente
hierarquizada de família, na qual a
mulher ocupa posição subalterna
e tem restringida sua dignidade e
sua autodeterminação. Segundo
essa
percepção,
o
comportamento
da
mulher,
especialmente no que se refere à
sua conduta sexual, seria uma
extensão da reputação do “chefe
de família”, que, sentindo-se

desonrado, agiria para corrigir ou
cessar o motivo da desonra.
Trata-se,
assim,
de
uma
percepção
instrumental
e
desumanizadora do indivíduo, que
subverte o conceito kantiano —
que é base da ideia seminal de
dignidade da pessoa humana —
de que o ser humano é um fim em
si mesmo, não podendo jamais ter
seu valor individual restringido por
outro ser humano ou atrelado a
uma coisa.
Trata-se, além do mais, de tese
violadora dos direitos à vida e à
igualdade entre homens e
mulheres, também pilares de
nossa ordem constitucional. A
ofensa a esses direitos concretizase, sobretudo, no estímulo à
perpetuação da violência contra a
mulher e do feminicídio. Com
efeito, o acolhimento da tese da
legítima defesa da honra tem a
potencialidade
de
estimular
práticas violentas contra as
mulheres ao exonerar seus
perpetradores da devida sanção.
A Constituição garante aos réus
submetidos ao tribunal do júri
plenitude de defesa, no sentido de
que são cabíveis argumentos
jurídicos e não jurídicos —
sociológicos, políticos e morais,
por exemplo —, para a formação
do convencimento dos jurados.
Não obstante, para além de um
argumento
atécnico
e
extrajurídico, a legítima defesa da
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honra é estratagema cruel,
subversivo da dignidade da
pessoa humana e dos direitos à
igualdade e à vida e totalmente
discriminatória contra a mulher,
por contribuir com a perpetuação
da violência doméstica e do
feminicídio no País.
Nesse contexto, a cláusula tutelar
da plenitude de defesa não pode
constituir
instrumento
de
salvaguarda de práticas ilícitas
(4). Há, portanto, a prevalência da
dignidade da pessoa humana, da
vedação a todas as formas de
discriminação, do direito à
igualdade e do direito à vida sobre
a plenitude da defesa, tendo em
vista os riscos elevados e
sistêmicos
decorrentes
da
naturalização, da tolerância e do
incentivo à cultura da violência
doméstica e do feminicídio.
Com base nesses fundamentos, o
Plenário,
por
unanimidade,
referendou a concessão parcial da
medida cautelar em arguição de
descumprimento
de
preceito
fundamental para: (i) firmar o
entendimento de que a tese da
legítima defesa da honra é
inconstitucional, por contrariar os
princípios
constitucionais
da
dignidade da pessoa humana (CF,
art. 1º, III), da proteção à vida e da
igualdade de gênero (CF, art.
5º, caput);
(ii)
conferir
interpretação
conforme
à
Constituição aos arts. 23, II, e

25, caput e parágrafo único, do
CP (5) e ao art. 65 do Código de
Processo Penal (CPP) (6), de
modo a excluir a legítima defesa
da honra do âmbito do instituto da
legítima
defesa
e,
por
consequência, (iii) obstar à
defesa, à acusação, à autoridade
policial e ao juízo que utilizem,
direta ou indiretamente, a tese de
legítima defesa da honra (ou
qualquer argumento que induza à
tese) nas fases pré-processual ou
processual penais, bem como
durante julgamento perante o
tribunal do júri, sob pena de
nulidade do ato e do julgamento,
nos termos do voto do relator. Os
ministros Edson Fachin, Luiz Fux
(Presidente) e Roberto Barroso
acompanharam o relator com
ressalvas.
(1) CF: “Art. 1º A República
Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se
em
Estado
Democrático de Direito e tem
como fundamentos: (...) III - a
dignidade da pessoa humana;”
(2) CF: “Art. 5º Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes
no
País
a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade,
à
igualdade,
à
segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:”
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(3) CP/1940: “Art. 28 - Não
excluem a imputabilidade penal: I
- a emoção ou a paixão;”
(4) Precedente
citado: RHC
132.115/PR, relator Min. Dias
Toffoli (DJe de 9.3.2017).
(5) CP/1940: “Art. 23 - Não há
crime quando o agente pratica o
fato: (...) II - em legítima defesa;
(...) Art. 25 - Entende-se em
legítima defesa quem, usando
moderadamente
dos
meios
necessários,
repele
injusta
agressão, atual ou iminente, a
direito
seu
ou
de
outrem.
Parágrafo
único.
Observados
os
requisitos
previstos no caput deste artigo,
considera-se também em legítima
defesa o agente de segurança
pública que repele agressão ou
risco de agressão a vítima mantida
refém durante a prática de
crimes.”
(6) CPP/1941: “Art. 65. Faz coisa
julgada no cível a sentença penal
que reconhecer ter sido o ato
praticado
em
estado
de
necessidade, em legítima defesa,
em estrito cumprimento de dever
legal ou no exercício regular de
direito.”
ADPF 779 MC-Ref/DF
STF - Regulamentação do
exercício do direito de resposta
pela Lei 13.188/2015.

Magistrado integrante de tribunal
pode decidir monocraticamente
sobre a concessão de efeito
suspensivo a recurso interposto
em face de decisão proferida
segundo o rito especial do direito
de resposta.
O Poder Judiciário, tal qual
estruturado no art. 92, caput e
parágrafos,
da
Constituição
Federal (CF) (1), segue escala
hierárquica de jurisdição, em que
consta no topo o Supremo
Tribunal Federal (STF) e, em
seguida, tribunais superiores,
tribunais regionais/estaduais e
juízes locais. Essa gradação
hierárquica tem por pressuposto a
ampliação dos poderes dos
magistrados à medida que se
afastam da base dessa estrutura
orgânico-funcional em direção a
seu topo. Admitir que um juiz
integrante de tribunal não possa
ao
menos conceder efeito
suspensivo a recurso dirigido
contra decisão de juiz de primeiro
grau é subverter a lógica
hierárquica estabelecida pela
Constituição, pois é o mesmo que
atribuir ao juízo de primeira
instância mais poderes que ao
magistrado de segundo grau de
jurisdição.
Ademais, o poder geral de cautela,
assim compreendido como a
capacidade
conferida
ao
magistrado de determinar a
realização de medidas de caráter
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provisório, ainda que inominadas
no Código de Processo Civil
(CPC), é ínsito ao exercício da
jurisdição e uma forma de garantir
a efetividade do processo judicial
(2).
No caso, o poder geral de cautela
se faz essencial porque o direito
de resposta é, por natureza,
satisfativo, de modo que, uma vez
exercido, não há como ser
revertido.
Desse
modo,
a
interpretação literal do art. 10 da
Lei 13.188/2015 (3), atribuindo
exclusivamente a colegiado de
tribunal o poder de deliberar sobre
a concessão de efeito suspensivo
a recurso em face de decisão que
tenha assegurado o direito de
resposta,
dificultaria
sensivelmente a reversão liminar
de decisão concessiva do direito
de resposta, com risco, inclusive,
de tornar ineficaz a apreciação do
recurso pelo tribunal.
A retratação ou a retificação
espontânea, ainda que a elas
sejam conferidos os mesmos
destaque,
publicidade,
periodicidade e dimensão do
agravo,
não
impedem
o
exercício do direito de resposta
pelo ofendido nem prejudicam a
ação de reparação por dano
moral.
O art. 5º, V, da CF (4) assegura,
como direito fundamental, o direito
de resposta, o qual não se
confunde com a retratação ou a

retificação
espontânea
de
informações publicadas de forma
equivocada. O ato de responder
se dá no contexto de um diálogo,
pressupondo situação em que
mais de uma pessoa está apta a
apresentar a sua versão sobre
determinado fato. Responder
corresponde, portanto, ao reverso
da
difusão
unilateral
de
informações.
Quando o exercício da liberdade
de comunicação social resulta em
um agravo, independentemente
da retificação ou retratação
espontânea,
a
Constituição
garante a abertura desse diálogo,
o qual poderá ser concretizado
mediante o procedimento da Lei
13.188/2015. Considerar, a priori,
a retratação ou a retificação
espontânea como suficientes para
obstar o exercício do direito de
resposta seria grave afronta à
Constituição, no ponto em que
prevê esta garantia, bem como no
que tange ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição.
Caberá, evidentemente, ao
Poder Judiciário, à luz do caso
concreto, avaliar se prospera a
pretensão do autor do pedido,
determinando ou não a veiculação
da resposta ou retificação.
Remanesce
também
a
oportunidade de se obter a
reparação pelo dano moral sofrido
em ação própria. Na hipótese de,
mesmo após a retificação ou

Fale Conosco:contato@cursofmb.com.br - 11 3884-7844- ®2006 - 2019 Curso preparatório FMB. Todos os direitos reservados

Rua Pamplona, 1445 - 13 - Jardins - São Paulo - SP

retratação
espontânea,
ser
deferido o exercício do direito de
resposta, não há que se falar
em bis in idem, visto que não
existe equivalência entre uma
resposta ou retificação veiculada
pelo veículo de comunicação
social e o conteúdo veiculado pelo
ofendido em nome próprio.
Com base nesse entendimento, o
Plenário, por maioria, em análise
conjunta
de
três
ações
diretas, declarou a inconstitucion
alidade da expressão “em juízo
colegiado prévio”, do art. 10 da Lei
13.188/2015,
conferindo
interpretação
conforme
ao
dispositivo, no sentido de permitir
ao magistrado integrante do
tribunal
respectivo
decidir
monocraticamente
sobre
a
concessão de efeito suspensivo a
recurso interposto em face de
decisão proferida segundo o rito
especial
do
direito
de
resposta, bem como declarou a
constitucionalidade dos arts. 2º, §
3º (5); 4º (6); 5º, §§ 1º e 2º (7); 6º,
I e II (8); e 7º (9) da Lei
13.188/2015, os quais versam
aspectos
procedimentais
do
exercício do direito de resposta.
(1) CF: “Art. 92. São órgãos do
Poder Judiciário: I - o Supremo
Tribunal Federal; I-A o Conselho
Nacional de Justiça; II - o Superior
Tribunal de Justiça; II-A - o
Tribunal Superior do Trabalho; III os Tribunais Regionais Federais e

Juízes Federais; IV - os Tribunais
e Juízes do Trabalho; V - os
Tribunais e Juízes Eleitorais; VI os Tribunais e Juízes Militares; VII
- os Tribunais e Juízes dos
Estados e do Distrito Federal e
Territórios. § 1º O Supremo
Tribunal Federal, o Conselho
Nacional de Justiça e os Tribunais
Superiores têm sede na Capital
Federal. § 2º O Supremo Tribunal
Federal e os Tribunais Superiores
têm jurisdição em todo o território
nacional.”
(2) CPC: “Art. 297. O juiz poderá
determinar as medidas que
considerar
adequadas
para
efetivação
da
tutela
provisória. Parágrafo único. A
efetivação da tutela provisória
observará as normas referentes
ao cumprimento provisório da
sentença, no que couber.”
(3) Lei 13.188/2015: “Art. 10. Das
decisões
proferidas
nos
processos submetidos ao rito
especial estabelecido nesta Lei,
poderá ser concedido efeito
suspensivo
pelo
tribunal
competente,
desde
que
constatadas, em juízo colegiado
prévio, a plausibilidade do direito
invocado e a urgência na
concessão da medida.”
(4) CF: “Art. 5º Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes
no
País
a
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inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade,
à
igualdade,
à
segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: (...) V - é
assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material,
moral ou à imagem;”
(5) Lei 13.188/2015: “Art. 2º Ao
ofendido em matéria divulgada,
publicada ou transmitida por
veículo de comunicação social é
assegurado o direito de resposta
ou
retificação,
gratuito
e
proporcional ao agravo. (...) § 3º A
retratação
ou
retificação
espontânea, ainda que a elas
sejam conferidos os mesmos
destaque,
publicidade,
periodicidade e dimensão do
agravo, não impedem o exercício
do direito de resposta pelo
ofendido nem prejudicam a ação
de reparação por dano moral.”
(6) Lei 13.188/2015: “Art. 4º A
resposta ou retificação atenderá,
quanto à forma e à duração, ao
seguinte: I - praticado o agravo em
mídia escrita ou na internet, terá a
resposta
ou
retificação
o
destaque, a publicidade, a
periodicidade e a dimensão da
matéria que a ensejou; II praticado o agravo em mídia
televisiva, terá a resposta ou
retificação
o
destaque,
a
publicidade, a periodicidade e a
duração da matéria que a ensejou;
III - praticado o agravo em mídia

radiofônica, terá a resposta ou
retificação
o
destaque,
a
publicidade, a periodicidade e a
duração da matéria que a ensejou.
§ 1º Se o agravo tiver sido
divulgado, publicado, republicado,
transmitido ou retransmitido em
mídia escrita ou em cadeia de
rádio ou televisão para mais de um
Município ou Estado, será
conferido proporcional alcance à
divulgação da resposta ou
retificação. § 2º O ofendido poderá
requerer que a resposta ou
retificação
seja
divulgada,
publicada ou transmitida nos
mesmos espaço, dia da semana e
horário do agravo. § 3º A resposta
ou retificação cuja divulgação,
publicação ou transmissão não
obedeça ao disposto nesta Lei é
considerada inexistente. § 4º Na
delimitação do agravo, deverá ser
considerado o contexto da
informação ou matéria que gerou
a ofensa.”
(7) Lei 13.188/2015: “Art. 5º Se o
veículo de comunicação social ou
quem por ele responda não
divulgar, publicar ou transmitir a
resposta ou retificação no prazo
de 7 (sete) dias, contado do
recebimento do respectivo pedido,
na forma do art. 3º, restará
caracterizado o interesse jurídico
para a propositura de ação
judicial. § 1º É competente para
conhecer do feito o juízo do
domicílio do ofendido ou, se este
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assim o preferir, aquele do lugar
onde o agravo tenha apresentado
maior repercussão. § 2º A ação de
rito especial de que trata esta Lei
será instruída com as provas do
agravo e do pedido de resposta ou
retificação não atendido, bem
como com o texto da resposta ou
retificação a ser divulgado,
publicado ou transmitido, sob
pena de inépcia da inicial, e
processada no prazo máximo de
30 (trinta) dias, vedados:”
(8) Lei 13.188/2015: “Art. 6º
Recebido o pedido de resposta ou
retificação, o juiz, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, mandará
citar o responsável pelo veículo de
comunicação social para que: em igual prazo, apresente as
razões pelas quais não o divulgou,
publicou ou transmitiu; II - no
prazo de 3 (três) dias, ofereça
contestação.”
(9) Lei 13.188/2015: “Art. 7º O juiz,
nas 24 (vinte e quatro) horas
seguintes à citação, tenha ou não
se manifestado o responsável
pelo veículo de comunicação,
conhecerá do pedido e, havendo
prova capaz de convencer sobre a
verossimilhança da alegação ou
justificado receio de ineficácia do
provimento final, fixará desde logo
as condições e a data para a
veiculação, em prazo não superior
a 10 (dez) dias, da resposta ou
retificação.”
ADI 5415/DF

STF
–
Ausência
de
razoabilidade nos critérios das
restrições ao porte de arma de
fogo por guardas municipais.
É inconstitucional a restrição do
porte de arma de fogo aos
integrantes de guardas municipais
das capitais dos estados e dos
municípios com mais de 500.000
(quinhentos mil) habitantes e de
guardas
municipais
dos
municípios com mais de 50.000
(cinquenta mil) e menos de
500.000
(quinhentos
mil)
habitantes, quando em serviço.
A comprovada participação das
guardas municipais no combate à
criminalidade, principalmente nos
municípios com menos de 500 mil
habitantes, e as estatísticas de
mortes violentas (homicídios,
latrocínios,
lesões
dolosas
seguidas de morte e intervenções
legais) demonstram que o
aumento da criminalidade violenta
não distinguiu municípios por seu
número de habitantes.
Diante disso, é impossível
compatibilizar dados estatísticos,
que retratam um componente
importante da violência urbana,
com o fator discriminante eleito
nos dispositivos impugnados. O
aumento maior do número de
mortes violentas, nos últimos
anos, tem sido consistentemente
maior exatamente nos grupos de
municípios em que a lei estimou
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como passíveis de restrição ou até
supressão do porte de arma por
agentes
encarregados
constitucionalmente
da
preservação
da
segurança
pública.
Patente, pois, o desrespeito ao
postulado básico da igualdade,
que exige que situações iguais
sejam tratadas igualmente, e que
eventuais fatores de diferenciação
guardem observância ao princípio
da razoabilidade, que pode ser
definido como aquele que exige
proporcionalidade,
justiça
e
adequação entre os meios
utilizados pelo Poder Público, no
exercício de suas atividades,
levando-se em conta critérios
racionais e coerentes.
A opção do Poder Público será
sempre ilegítima, desde que sem
racionalidade, mesmo que não
transgrida explicitamente norma
concreta e expressa, porque a
razoabilidade
engloba
a
prudência,
a
proporção,
a
indiscriminação, a proteção, a
proporcionalidade, a causalidade,
em suma, a não arbitrariedade.
A razoabilidade deve ser utilizada
como parâmetro para se evitarem,
como ocorreu na presente
hipótese,
os
tratamentos
excessivos,
inadequados,
buscando-se sempre, no caso
concreto,
o
tratamento
necessariamente exigível.

Na
presente
hipótese,
o
tratamento exigível, adequado e
não excessivo corresponde a
conceder idêntica possibilidade de
porte de arma a todos os
integrantes das guardas civis, em
face da efetiva participação na
segurança pública e na existência
de similitude nos índices de
mortes violentas nos diversos
municípios, independentemente
de sua população.
Com base nesses fundamentos, o
Plenário, por maioria, julgou
parcialmente procedentes os
pedidos em duas ações diretas de
inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade
do inciso III do art. 6º da Lei
10.826/2003 (1), a fim de invalidar
as expressões “das capitais dos
Estados” e “com mais de 500.000
(quinhentos mil) habitantes”, e
declarar a inconstitucionalidade
do inciso IV do art. 6º da Lei
10.826/2003 (2).
Na
mesma
assentada, o Plenário, por
maioria, julgou improcedente a
ação
declaratória
de
constitucionalidade que versava o
mesmo tema. Em todas as ações,
ficaram vencidos, os ministros
Roberto Barroso, Edson Fachin e
Rosa Weber.
(1) Lei 10.826/2003: “Art. 6o É
proibido o porte de arma de fogo
em todo o território nacional, salvo
para os casos previstos em
legislação própria e para: (...) III –
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os integrantes das guardas
municipais das capitais dos
Estados e dos Municípios com
mais de 500.000 (quinhentos mil)
habitantes,
nas
condições
estabelecidas no regulamento
desta Lei;”
(2) Lei 10.826/2003: “Art. 6o É
proibido o porte de arma de fogo
em todo o território nacional, salvo
para os casos previstos em
legislação própria e para: (...) IV os integrantes das guardas
municipais dos Municípios com
mais de 50.000 (cinqüenta mil) e
menos de 500.000 (quinhentos
mil) habitantes, quando em
serviço;”
ADC 38/DF
STF - Trabalho do preso e
remuneração inferior ao salário
mínimo.
O patamar mínimo diferenciado de
remuneração aos presos previsto
no artigo 29, “caput”, da Lei
7.210/1984 (Lei de Execução
Penal - LEP) (1) não representa
violação
aos princípios
da
dignidade humana e da isonomia,
sendo inaplicável à hipótese a
garantia de salário mínimo
prevista no artigo 7º, IV, da
Constituição Federal (CF) (2).
O preso não se sujeita ao regime
da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e seu trabalho
possui finalidades educativa e

produtiva, não podendo ser
comparado com o trabalho das
pessoas que não cumprem pena.
Essas têm garantido o salário
mínimo para satisfação de
necessidades vitais básicas do
trabalhador e de sua família com
moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social.
Por outro lado, o preso já tem
atendidas pelo Estado boa parte
das necessidades vitais básicas
que o salário-mínimo almeja
satisfazer, tais como educação,
alojamento, saúde, alimentação,
vestuário e higiene. Além disso, o
preso recebe o benefício da
remição da pena, na proporção de
1 dia de redução da sanção
criminal para cada 3 dias de
trabalho e o produto da
remuneração
deve
ser
direcionado para a indenização
dos danos causados pelo crime, a
assistência à família, para
pequenas despesas pessoais e
para promover o ressarcimento ao
Estado das despesas realizadas
com a sua manutenção.
Portanto, a legitimidade da
diferenciação entre o trabalho do
preso
e
o
trabalho
dos
empregados
em
geral
é
evidenciada pela distinta lógica
econômica do labor no sistema
executório penal. Assim, o
trabalho do detento pode até
mesmo ser subsidiado pelo Erário,
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de modo que o discrímen promova
— em vez de violar — o
mandamento de isonomia contido
no art. 5º, caput, da CF, no seu
aspecto material, além de não
representar violação ao princípio
da dignidade humana.
Com base nesse entendimento, o
Plenário, por maioria, julgou
improcedente o pedido formulado
em arguição de descumprimento
de preceito fundamental.
(1) Lei 7.210/1984: “Art. 29. O
trabalho
do
preso
será
remunerado, mediante prévia
tabela, não podendo ser inferior a
3/4 (três quartos) do salário
mínimo.”
(2) CF: “Art. 7º São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...) salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz
de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família
com
moradia,
alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência
social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;”
ADPF 336/DF
STF - Expulsão de estrangeiro
com filho brasileiro.

É inadmissível a expulsão de
estrangeiro que possua filho
brasileiro,
dependente
socioafetivo
ou
econômico,
mesmo que o crime ensejador da
expulsão tenha ocorrido em
momento
anterior
ao
reconhecimento ou adoção do
filho.
Isso porque o Estado deve
garantir a proteção especial à
família e a proteção integral às
crianças e aos adolescentes,
sendo o convívio familiar uma das
mais expressivas projeções dos
direitos sociais.
Ademais,
a
dependência
econômica não é o único fator a
impedir
a
expulsão
de
estrangeiros
com
filhos
brasileiros.
A
dependência
socioafetiva também constitui fato
juridicamente relevante apto a
obstar o processo expulsório.
Nesse sentido, o art. 55, II, a, da
Lei
13.445/2017
(1)
expressamente prevê que “Não se
procederá à expulsão quando o
expulsando tiver filho brasileiro
que esteja sob sua guarda ou
dependência
econômica
ou
socioafetiva ou tiver pessoa
brasileira
sob
sua
tutela”.
Evidencia-se, portanto, que o
próprio
legislador
infraconstitucional
erigiu
a
socioafetividade à condição de
causa impeditiva da expulsão.
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Com base nesse entendimento, a
Primeira Turma, por maioria,
negou provimento a agravo
regimental em habeas corpus.
Vencido, em parte, o ministro
Roberto Barroso.
(1) Lei 13.445/2017: “Art. 55. Não
se procederá à expulsão quando:
(...) II - o expulsando: a) tiver filho
brasileiro que esteja sob sua
guarda
ou
dependência
econômica ou socioafetiva ou tiver
pessoa brasileira sob sua tutela;”
RHC 123891 AgR/DF
STJ – Precatório. Débito de
preferência, por idoso, no
recebimento de precatório de
natureza comum. Interpretação
extensiva do art. 100, § 2º, da
Constituição
Federal.
Impossibilidade.
Na forma da Constituição Federal,
para a obtenção de preferência no
pagamento de precatório é
necessário que o titular seja idoso
ou portador de doença grave e
que o débito seja de natureza
alimentar, não sendo possível dar
interpretação
extensiva
ao
comando constitucional. O art. 71
da Lei n. 10.471/2003 - Estatuto
do Idoso - assegura apenas "a
prioridade na tramitação dos
processos e procedimentos e na
execução dos atos e diligências
judiciais em que figure como parte

ou interveniente pessoa com
idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos", não dispondo
sobre a prioridade no pagamento
de precatórios de natureza
alimentar, ou não, de que sejam
titulares
idosos,
matéria
disciplinada no art. 100, § 2º, da
CF/88.Assim, no caso de o crédito
do precatório ser de natureza
comum, a Constituição Federal e
a Lei n. 10.471/2003 não lhe
asseguram
o
pagamento
prioritário de tal crédito, mesmo
que o titular tenha idade
avançada.
RMS 65.747/SP

DIREITO ADMINISTRATIVO
STF - Constitucionalidade do
Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI).
O Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) destinado à
ampliação e ao fortalecimento da
interação entre o Estado e a
iniciativa
privada
[Medida
Provisória
(MP)
727/2016,
convertida na Lei 13.334/2016]
não afronta os princípios da
Administração Pública e da
proteção do meio ambiente e dos
índios [Constituição Federal (CF),
arts. 23, VI, 37, “caput” e 231, § 2º]
(1).
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Por meio do PPI é implementada
política pública nas contratações
estatais para a execução de
empreendimentos
de
infraestrutura, tidas como de
importância
fundamental
e
urgente
pelas
autoridades
administrativas e governamentais
competentes para a definição das
políticas públicas. Não se cuida de
criação de nova forma de
contratação pública. O programa
nacional abrange instrumentos
legais existentes no ordenamento
jurídico, como se extrai do § 2º do
art. 1º da MP 727/2016 (2).
A
possibilidade
de
empreendimentos públicos de
infraestrutura dos estados, Distrito
Federal e municípios serem
incluídos no PPI (MP 727/2016,
art. 1º, § 1º, II) (3) também não
afronta a autonomia políticoadministrativa daqueles entes
federativos. Isso porque não se
confere à União possibilidade de
ingerência na gestão de contratos
celebrados por estados, Distrito
Federal ou municípios ou em suas
escolhas
administrativas.
Estabelece-se apenas que os
empreendimentos executados por
aqueles entes com o fomento da
União ou mediante delegação
deverão integrar o PPI, o que se
mostra compatível com os
princípios da eficiência e do
controle,
notadamente
pela

responsabilidade do ente federal
nestes casos.
Cabe destacar que, pelo teor da
norma do art. 6º da MP 727/2016
(4), tornou-se expresso apenas o
poder
regulamentar
da
Administração Pública para a
consecução dos fins estatais, ou
seja, para a implementação do
PPI estatuído em lei. Nesse ponto,
não se vislumbra contrariedade
aos princípios da reserva legal ou
da separação dos Poderes,
porque pela norma não se
transferiu ao Poder Executivo a
disciplina
de
matéria
de
competência
do
Congresso
Nacional. Na MP, determina-se
que os órgãos, entidades e
agentes
públicos
com
competência para a prática de
atos administrativos relacionados
ao PPI deverão aplicar, na
regulação
administrativa,
as
“práticas
avançadas
recomendadas pelas melhores
experiências
nacionais
e
internacionais”,
preceito
que
atende ao princípio da eficiência
insculpido no art. 37 da CF.
Também está expresso na norma
que a regulação administrativa
deve observar “as competências
da legislação específica” (MP
727/2016, art. 6º, I), exigindo-se
também a “articulação com os
órgãos e autoridades de controle,
para aumento da transparência
das ações administrativas e para a
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eficiência no recebimento e
consideração das contribuições e
recomendações”,
preceitos
alinhados aos princípios da
probidade e publicidade.
Ademais, a norma exige da
Administração
Pública,
na
avaliação e na execução de
empreendimentos
do
PPI,
atuação coerente com o caráter
prioritário da política pública (MP
727/2016, art. 17) (5), evitando-se
contradições entre órgãos e
entidades,
gastos
públicos
desnecessários e procrastinações
indevidas,
sem
que
tanto
signifique, autorize ou permita a
supressão ou diminuição de
obrigação do cumprimento de
princípios
constitucionais
da
legalidade, da impessoalidade, da
motivação, da probidade, da
publicidade e da moralidade
administrativa.
Tampouco pela norma se autoriza
diminuição ou amesquinhamento,
sob qualquer pretexto, do direito
fundamental ao meio ambiente
equilibrado. Cabe aos agentes
públicos e órgãos estatais
responsáveis
pelo
controle,
fiscalização e implementação dos
empreendimentos do PPI a
observância das regras de direito
ambiental e dos princípios que
lhes são inerentes, notadamente
os princípios do desenvolvimento
sustentável, da prevenção e da
precaução. Além disso, nenhum

empreendimento,
público
ou
privado, pode sobrepor-se aos
direitos originários dos índios
sobre
as
terras
que
tradicionalmente ocupam (CF, art.
231, § 2º), sendo nulos os atos de
disposição de imóveis cujo objeto
seja o domínio e a posse de suas
terras, que devem ser praticados
em observância aos dispositivos
constitucionais sobre a matéria.
Com base nesse entendimento, o
Plenário, por unanimidade, julgou
prejudicada a ação direta de
inconstitucionalidade quanto aos
arts. 4º, 5º, 7º e 8º e improcedente
o pedido no tocante ao inciso II do
§ 1º e ao caput do art. 1º, ao art.
6º e ao art. 18 da MP 727/2016,
convertida na Lei 13.334/2016.
(1) CF: “Art. 23. É competência
comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
(...) VI - proteger o meio ambiente
e combater a poluição em
qualquer de suas formas; (...) Art.
37. A administração pública direta
e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade
e
eficiência
e,
também, ao seguinte: (...) Art. 231.
São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os
direitos originários sobre as terras
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que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os
seus bens. (...) § 2º As terras
tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o
usufruto exclusivo das riquezas do
solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes.”(2) MP 727/2016: “Art.
1º (...) § 2º Para os fins desta Lei,
consideram-se
contratos
de
parceria a concessão comum, a
concessão
patrocinada,
a
concessão
administrativa,
a
concessão regida por legislação
setorial, a permissão de serviço
público, o arrendamento de bem
público, a concessão de direito
real e os outros negócios públicoprivados que, em função de seu
caráter estratégico e de sua
complexidade,
especificidade,
volume de investimentos, longo
prazo, riscos ou incertezas
envolvidos, adotem estrutura
jurídica semelhante.”
(3) MP 727/2016: “Art. 1º (…) § 1º
Podem integrar o PPI: I - os
empreendimentos públicos de
infraestrutura executados por
meio de contratos de parceria
celebrados pela administração
pública direta e indireta da União;
II - os empreendimentos públicos
de
infraestrutura
que,
por
delegação ou com o fomento da
União, sejam executados por meio

de
contratos
de
parceria
celebrados pela administração
pública direta ou indireta dos
Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios ; e III - as demais
medidas do Programa Nacional de
Desestatização a que se refere a
Lei nº 9.491, de 1997.”
(4) MP 727/2016: “Art. 6º Os
órgãos, entidades e autoridades
da administração pública da União
com competências relacionadas
aos empreendimentos do PPI
formularão programas próprios
visando à adoção, na regulação
administrativa,
independentemente de exigência
legal, das práticas avançadas
recomendadas pelas melhores
experiências
nacionais
e
internacionais, inclusive: I - edição
de planos, regulamentos e atos
que formalizem e tornem estáveis
as políticas de Estado fixadas pelo
Poder Executivo para cada setor
regulado, de forma a tornar segura
sua execução no âmbito da
regulação
administrativa,
observadas as competências da
legislação específica, e mediante
consulta pública prévia; II eliminação
de
barreiras
burocráticas à livre organização
da atividade empresarial; III articulação com o Conselho
Administrativo
de
Defesa
Econômica - CADE, bem como
com
a
Secretaria
de
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Acompanhamento Econômico SEAE do Ministério da Fazenda,
para fins de compliance com a
defesa da concorrência; e IV articulação com os órgãos e
autoridades de controle, para
aumento da transparência das
ações administrativas e para a
eficiência no recebimento e
consideração das contribuições e
recomendações.”
(5) MP 727/2016: “Art. 18. Os
órgãos, entidades e autoridades
estatais, inclusive as autônomas e
independentes, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, com competências de
cujo
exercício
dependa
a
viabilização de empreendimento
do PPI, têm o dever de atuar, em
conjunto e com eficiência, para
que sejam concluídos, de forma
uniforme, econômica e em prazo
compatível
com
o
caráter
prioritário
nacional
do
empreendimento,
todos
os
processos e atos administrativos
necessários à sua estruturação,
liberação e execução. § 1º
Entende-se por liberação a
obtenção de quaisquer licenças,
autorizações,
registros,
permissões, direitos de uso ou
exploração, regimes especiais, e
títulos equivalentes, de natureza
regulatória, ambiental, indígena,
urbanística,
de
trânsito,
patrimonial pública, hídrica, de

proteção do patrimônio cultural,
aduaneira, minerária, tributária, e
quaisquer outras, necessárias à
implantação e à operação do
empreendimento. § 2º Os órgãos,
entidades e autoridades da
administração pública da União
com
competências
setoriais
relacionadas
aos
empreendimentos
do
PPI
convocarão todos os órgãos,
entidades e autoridades da União,
dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, que tenham
competência liberatória, para
participar da estruturação e
execução
do
projeto
e
consecução dos objetivos do PPI,
inclusive para a definição conjunta
do conteúdo dos termos de
referência para o licenciamento
ambiental.” (Renumerado para art.
17 na Lei 13.334/2016 – lei de
conversão da MP 727/2016).
ADI 5551/DF
STF
inaplicabilidade
8.666/1993.

Petrobras:
da
Lei

O
regime
de
licitação
e
contratação previsto na Lei
8.666/1993 é inaplicável às
sociedades de economia mista
que
explorem
atividade
econômica própria das empresas
privadas, concorrendo, portanto,
no mercado.
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Com efeito, não é possível
conciliar o regime previsto na Lei
8.666/1993 com a agilidade
própria desse tipo de mercado que
é movido por intensa concorrência
entre as empresas que nele
atuam.
No caso concreto, a Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobras) disputa
espaço livremente, no mercado
em que atua, aí incluída a luta
entre concorrentes, em condições
parelhas com as empresas
privadas. Por isso, não se há de
exigir que fique subordinada aos
rígidos limites da licitação da lei
especial destinada aos serviços
públicos, em sentido ampliado,
sob pena de criar-se um grave
obstáculo ao normal desempenho
de suas atividades comerciais (1).
Com base nesse entendimento, o
Plenário, por maioria, negou
provimento
a
recurso
extraordinário.
Vencidos
os
ministros Marco Aurélio, Edson
Fachin, Rosa Weber e Cármen
Lúcia.
(1) Precedentes
citados: ADI
3.273/DF, relator do acórdão Min.
Eros Grau (DJ de 2.3.2007); MS
25.888 MC/DF, relator Min. Gilmar
Mendes (DJ de 29.3.2006); MS
26.410/DF, relator Min. Ricardo
Lewandowski
(DJ
de
2.3.2007); MS 27.337/DF, relator
Min. Eros Grau (DJe de
28.5.2008); MS
27.743/DF,

relatora Min. Cármen Lúcia (DJe
de 15.12.2008).
RE 441280/RS
STJ - Conflito negativo de
competência.
Primeira
e
Terceira Seções do STJ.
Interdição parcial de presídio.
Relação litigiosa de direito
público. Art. 9º, § 1º, XIV, do
Regimento Interno do STJ.
Competência
da
Primeira
Seção.
A competência dos juízes da
execução
penal
para
a
fiscalização e interdição dos
estabelecimentos prisionais tem
natureza administrativa. Nesse
contexto, a relação litigiosa possui
natureza jurídica de Direito
Público, enquadrando-se na regra
do art. 9º, § 1º, XIV, do Regimento
Interno do STJ.Situações de
interdição de presídio já foram
julgadas em diversas ocasiões
pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, integrante da
Primeira Seção, o que endossa a
competência da referida Seção.
Precedentes: Aglnt no RMS n.
42.050/GO, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma,
julgado
em
4/6/2019,
DJe
10/6/2019; RMS n. 51.863/SE,
Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
11/12/2018, DJe 14/12/2018.
CC 170.111/DF
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STJ
–
Servidor
público.
Devolução
de
valores
recebidos. Artigo 46, caput, da
Lei n. 8.112/1990. Revisão da
tese definida no Tema repetitivo
531/STJ. Ausência de alcance
nos casos de pagamento
indevido decorrente de erro de
cálculo ou operacional da
administração
pública.
Possibilidade de devolução.
Salvo inequívoca presença da
boa-fé objetiva. Tema 1009.
A controvérsia consiste em definir
se a tese firmada no Tema
531/STJ
seria
igualmente
aplicável aos casos de erro
operacional ou de cálculo, para
igualmente desobrigar o servidor
público, de boa-fé, a restituir ao
erário a quantia recebida a maior.
No julgamento do Recurso
Especial
Repetitivo
n.
1.244.182/PB (Tema 531/STJ),
definiu-se
que
quando
a
Administração Pública interpreta
erroneamente uma lei, resultando
em pagamento indevido ao
servidor, de boa-fé, cria-se uma
falsa expectativa de que os
valores recebidos são legais e
definitivos, impedindo, assim, que
ocorra desconto dos mesmos, o
que está em conformidade com a
Súmula 34 da Advocacia Geral da
União - AGU. Assim, acerca da
impossibilidade de devolução ao
erário de valores recebidos

indevidamente
por
servidor
público, de boa-fé, em decorrência
de equívoco na interpretação de
lei pela Administração Pública,
constata-se que o tema está
pacificado. O artigo 46, caput, da
Lei n. 8.112/1990 estabelece a
possibilidade de reposições e
indenizações ao erário. Trata-se
de disposição legal expressa,
plenamente válida, embora com
interpretação
dada
pela
jurisprudência
com
alguns
temperamentos, especialmente
em observância aos princípios
gerais do direito, como boa-fé, a
fim de impedir que valores pagos
indevidamente sejam devolvidos
ao erário. Diferentemente dos
casos de errônea ou má aplicação
de lei, onde o elemento objetivo é,
por si, suficiente para levar à
conclusão de que o beneficiário
recebeu o valor de boa-fé,
assegurando-lhe o direito da não
devolução do valor recebido
indevidamente, na hipótese de
erro material ou operacional devese analisar caso a caso, de modo
a averiguar se o servido tinha
condições de compreender a
ilicitude no recebimento dos
valores, de modo a se lhe exigir
comportamento diverso, diante do
seu dever de lealdade para com a
Administração
Pública.
Impossibilitar a devolução dos
valores recebidos indevidamente
por
erro
perceptível
da
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Administração Pública, sem a
análise do caso concreto da boafé
objetiva,
permitiria
o
enriquecimento sem causa por
parte do servidor, em flagrante
violação do artigo 884 do Código
Civil. Por tudo isso, não há que se
confundir erro na interpretação de
lei com erro operacional, de modo
àquele não se estende o
entendimento fixado no Recurso
Especial
Repetitivo
n.
1.244.182/PB, sem a observância
da boa-fé objetiva do servidor
público, o que possibilita a
restituição ao Erário dos valores
pagos indevidamente decorrente
de erro de cálculo ou operacional
da Administração Pública.
REsp 1.769.306/AL
STJ - Aquisição de veículos
usados para posterior revenda.
Transferência de propriedade
para a revendedora. Expedição
de novo certificado de registro
de veículos. Art. 123, I, do
Código de Trânsito Brasileiro.
Obrigatoriedade.
Da leitura do art. 123, I, do
Código de Trânsito Brasileiro,
depreende-se
que
a
transferência de titularidade do
veículo, por si só, acarreta na
necessária
e
obrigatória
expedição de novo Certificado
de Registro do Veículo - CRV.

No caso, o impetrante sustentou
que o referido art. 123, I, não
poderia
ensejar
dois
tratamentos distintos, a saber:
montadoras e concessionárias
de veículos novos, mesmo
sendo, em tese, proprietárias de
tais bens, estariam dispensadas
de seu registro junto ao
DETRAN, ao passo que, na
revenda de veículos usados, as
empresas desse ramo de
negócios, ao adquirí-los, mesmo
por período transitório, teriam de
se submeter à exigência de um
novo CRV.
Entretanto, trata-se a discussão
sobre apenas aquelas situações
que envolvam a expedição de
novo CRV de veículos usados,
que tenham sido adquiridos para
revenda e que, presume-se, já
possuíam CRV em nome do
anterior proprietário (alienante).
Em relação a essa específica
modalidade negocial (revenda
de veículos usados), não há
negar, o art. 123, I, do CTB
impõe a expedição de novo
CRV, em vista da desenganada
transferência da propriedade do
veículo.
REsp 1.429.799/SP
STJ - Aposentadoria. Ato
complexo. Confirmação pelo
Tribunal
de
Contas.
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Decadência. Readequação de
entendimento. RE 636.553/RS,
Tema n. 445/STF. Prazo de cinco
anos. Marco inicial. Chegada do
processo na corte de contas.
Juízo de retratação.

ato de concessão inicial de
aposentadoria,
reforma
ou
pensão, a contar da chegada do
processo à respectiva Corte de
Contas (Tema n. 445, RE
636.553/RS).

A controvérsia dos autos cingese à saber se é possível
aplicação de prazo decadencial
para que a Corte de Contas da
União analise aposentadoria de
servidor público, ato necessário
à perfectibilização da concessão
do benefício previdenciário.

REsp 1.506.932/PR

Em
decisão
anteriormente
proferida,
esta
Turma
consignou, considerando a
jurisprudência firme desta Casa,
no sentido de que, por se tratar
de
ato
complexo,
a
aposentadoria
de
servidor
público só se completa com a
análise pelo TCU e, portanto,
não corre prazo decadencial
entre a concessão pelo órgão e
a decisão final proferida pelo
TCU.
No
entanto,
o STF,
em
julgamento realizado sob a
sistemática da repercussão
geral, pacificou o entendimento
de que, em atenção aos
princípios da segurança jurídica
e da confiança legítima, os
Tribunais de Contas estão
sujeitos ao prazo de 5 anos para
o julgamento da legalidade do

DIREITO PENAL
STJ
– Favorecimento da
prostituição ou de outra forma
de exploração sexual de
criança,
adolescente
ou
vulnerável. Art. 218-B, §2°, I, do
Código
Penal.
Figura
do
intermediador.
Prescindibilidade. Situação de
exploração sexual. Tipicidade
da conduta.
A controvérsia diz respeito à
interpretação conferida ao delito
previsto no art. 218-B, §2°, I, do
Código Penal ("favorecimento da
prostituição ou outra forma de
exploração sexual de criança ou
adolescente ou de vulnerável"),
que assim dispõe: "Art. 218-B.
Submeter, induzir ou atrair à
prostituição ou outra forma de
exploração sexual alguém menor
de 18 (dezoito) anos ou que, por
enfermidade
ou
deficiência
mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do
ato, facilitá-la, impedir ou dificultar
que a abandone: Pena - reclusão,
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de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (...)
§ 2° Incorre nas mesmas penas: I
- quem pratica conjunção carnal
ou outro ato libidinoso com alguém
menor de 18 (dezoito) e maior de
14 (catorze) anos na situação
descrita no caput deste artigo;
(...)".No
acórdão
impugnado
(REsp 1.530.637/SP), entendeu a
Sexta Turma que a configuração
do delito em questão não
pressupõe a existência de terceira
pessoa, bastando que o agente,
por meio de pagamento, convença
a vítima, maior de 14 e menor de
18 anos, a praticar com ele
conjunção carnal ou outro ato
libidinoso, de modo a satisfazer a
sua própria lascívia. Já no aresto
paradigma
(AREsp
1.138.200/GO), concluiu a Quinta
Turma que o tipo penal descrito no
artigo 218-B, § 2°, inciso I, do
Código
Penal
exige
necessariamente a figura do
intermediário ou agenciador, não
abarcando a conduta daquele que
aborda diretamente suas vítimas
para a satisfação de lascívia
própria. Note-se que, apesar de o
nomen juris do tipo em questão ter
deixado de ser "favorecimento da
prostituição ou outra forma de
exploração sexual de vulnerável"
para evitar confusão terminológica
com a figura do vulnerável do art.
217-A do CP, é inegável que o
legislador, em relação à pessoa
menor de 18 e maior de 14 anos,

trouxe uma espécie de presunção
relativa de vulnerabilidade. Nesse
ensejo, a exploração sexual é
verificada
sempre
que
a
sexualidade da pessoa menor de
18 e maior de 14 anos é tratada
como mercancia. A norma penal
não
exige
a
figura
do
intermediador, além disso, o
ordenamento jurídico reconhece à
criança e ao adolescente o
princípio
constitucional
da
proteção integral, bem como o
respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento.
Assim, é lícito concluir que a
norma traz uma espécie de
presunção relativa de maior
vulnerabilidade
das
pessoas
menores de 18 e maiores de 14
anos.
Logo,
quem,
se
aproveitando da idade da vítima,
oferece-lhe dinheiro em troca de
favores sexuais está a explorá-la
sexualmente, pois se utiliza da
sexualidade de pessoa ainda em
formação
como
mercancia,
independentemente da existência
ou não de terceiro explorador.
EREsp 1.530.637/SP
STJ- Cannabis sativa l. Cultivo
para tratamento individual.
Salvo-conduto. Não cabimento.
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Análise
técnica.
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Os Tribunais Superiores já
possuem jurisprudência firmada
no sentido de considerar que a
conduta de importar pequenas
quantidades de sementes de
maconha não se adequa à forma
prevista no art. 33 da Lei de
Drogas,
subsumindo-se,
formalmente, ao tipo penal
descrito no art. 334-A do Código
Penal, mas cuja tipicidade
material é afastada pela aplicação
do princípio da insignificância. O
controle do
cultivo e
da
manipulação da maconha deve
ser limitado aos conhecidos
efeitos deletérios atribuídos a
algumas substâncias contidas na
planta, sendo certo que a própria
Lei n. 11.343/2006 permite o
manejo de vegetais dos quais
possam
ser
extraídas
ou
produzidas drogas para fins
medicinais ou científicos, desde
que autorizado pela União. No
atual estágio do debate acerca da
regulamentação dos produtos
baseados na Cannabis e de
desenvolvimento das pesquisas a
respeito
da
eficácia
dos
medicamentos obtidos a partir da
planta, não parece razoável
desautorizar a produção artesanal
do óleo à base de maconha
apenas sob o pretexto da falta de
regulamentação. De mais a mais,
a própria agência de vigilância
sanitária federal já permite a
importação de medicamentos à

base de maconha, produzidos
industrial ou artesanalmente no
exterior.
Entretanto,
tal
autorização depende de análise
de critérios técnicos que não
cabem
ao
juízo
criminal,
especialmente em sede de
habeas corpus. Essa incumbência
está a cargo da própria Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
que, diante das peculiaridades do
caso concreto, poderá autorizar
ou não o cultivo e colheita de
plantas das quais se possam
extrair as substâncias necessárias
para a produção artesanal dos
medicamentos. Assim, a melhor
solução é, inicialmente, submeter
a questão ao exame da autarquia
responsável
pela
vigilância
sanitária para que analise o caso
concreto e decida se é viável a
autorização para cultivar e ter a
posse de plantas de Cannabis
sativa L. para fins medicinais,
suprindo a exigência contida no
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e,
em caso de demora ou de
negativa, apresentar o tema ao
Poder Judiciário, devendo o pleito
ser direcionado à jurisdição cível
competente.
RHC 123.402-RS
STJ - Execução Penal. Remição
da pena pelo estudo. Aprovação
no Exame Nacional para
Certificação de Competência de
Jovens e Adultos - ENCCEJA.
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Recomendação n. 44/2013 do
CNJ. Interpretação mais benéfica.
Cálculo dos 50% da Carga
Horária. Patamar equivalente a
1.600 horas. Remição de 133 dias.
26 dias por área de conhecimento.
Reafirmação da jurisprudência da
Terceira Seção.
A controvérsia diz respeito à
remição da pena no patamar de
50% da carga horária definida
legalmente
para
o
ensino
fundamental, em virtude da
aprovação
no
ENCCEJA.
Questiona-se se as 1.200h/1.600h
dispostas na Recomendação n.
44/2013 do CNJ já equivalem aos
50% da carga horária definida
legalmente para cada nível de
ensino ou se os 50% incidirão
sobre essas 1.200h/1.600h.Como
é de conhecimento, o art. 126 da
Lei de Execuções Penais dispõe
que "o condenado que cumpre
pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por
trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena". A
redação do citado artigo deixa
clara a preocupação do legislador
com a capacitação profissional do
interno e com o estímulo a
comportamentos que propiciem a
readaptação de presos ao
convívio social. A diretriz do
Superior Tribunal de Justiça
estava pacificada em ambas as
Turmas que compõem a Terceira
Seção,
no
sentido
da

interpretação mais benéfica ao
apenado. Contudo, a Sexta Turma
alterou
seu
entendimento,
passando a considerar que os
50%,
mencionados
na
Recomendação n. 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça,
devem incidir sobre a carga
horária de 1.600h para o ensino
fundamental e 1.200h para o
ensino
médio,
resultando
800h/600h, que serão a base de
cálculo para remição. Nada
obstante os doutos fundamentos
em sentido contrário, deve ser
mantida a jurisprudência até então
prevalente,
a
qual
foi
recentemente reafirmada pela
Quinta Turma desta Corte, no
Agravo Regimental no Habeas
Corpus n. 593.171/SC, de
Relatoria do Ministro Ribeiro
Dantas,
julgado
em
20/10/2020.No referido julgado, a
Quinta Turma considerou que
"quando a Resolução CNJ n.
44/2013 menciona a carga horária
de 1.600 horas para o ensino
fundamental e 1.200 horas para o
ensino médio, refere-se ao
percentual de 50% da carga
horária definida legalmente para
cada nível de ensino". Para se
chegar à referida conclusão,
registrou-se que "a literalidade do
ato oriundo do CNJ não é clara,
mas dúbia, abrindo margem para
a discricionariedade do julgador.
Com efeito, seu art. 1º, IV,
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estabelece que o apenado que
seja aprovado nos exames
nacionais que certificam a
conclusão do ensino fundamental
têm direito à remição, pelo estudo
menos formal, à razão de 50% da
carga horária. Em seguida, porém,
o mesmo dispositivo faz uma
equivalência da referida carga
horária com 1.600 horas, mas de
forma ambígua, permitindo a
compreensão no sentido de que
esse valor ainda deve ser dividido
por dois, como também que ele já
corresponde à metade". Tem-se,
portanto, que "a grande questão é
saber se a menção a 1.600 horas
quis se referir à carga horária
definida legalmente ou já aos
50%,
sendo
isoladamente
permitida ambas as leituras". Com
o intuito de "fechar esse espaço
deixado pelo CNJ" fez-se uso da
LDB, "segundo a qual a carga
anual mínima para o ensino
fundamental é de 800 horas,
sendo natural que ela seja menor
no início e maior no final. Mesmo
que esta lei seja primordialmente
destinada a pessoas com até 17
anos, nada impede que seja
também utilizada como critério
interpretativo do ato normativo do
CNJ, diante da sua dubiedade, por
não haver outro método mais
claro". Relevante consignar, que o
art. 4º, inciso II, da Resolução n.
03/2010, do CNE, não impede
esta interpretação. Pelo contrário,

reafirmou-se que ele menciona
que 1.600 horas equivalem
apenas à duração mínima para os
anos
finais
do
Ensino
Fundamental. Não se pode
descurar, ademais, que referida
Resolução é norma administrativa
do Ministério da Educação,
estando, portanto, em patamar de
hierarquia inferior à Lei de
Diretrizes de Educação Nacional.
Nessa linha de intelecção,
"interpretar que as 1.600 horas
mencionadas pelo art. 1º, IV, da
Recomendação n. 44/2013, do
CNJ, correspondem a 50% da
carga
horária
definida
é
justamente cumprir o dispositivo.
Em outras palavras, o Conselho
Nacional de Educação não
estabeleceu 1.600 horas anuais
como o máximo possível, o que
permite uma carga horária
superior a isso". Registre-se, por
fim, que "essa particular forma de
parametrar a interpretação da lei
(...) é a que mais se aproxima da
Constituição Federal, que faz da
cidadania e da dignidade da
pessoa humana dois de seus
fundamentos (incisos II e III do art.
1º). Mais: Constituição que tem
por
objetivos
fundamentais
erradicar a marginalização e
construir uma sociedade livre,
justa e solidária (incisos I e III do
art. 3º). Tudo na perspectiva da
construção do tipo ideal de
sociedade que o preâmbulo de
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nossa Constituição caracteriza
como 'fraterna'". (HC 94163,
Relator Min. CARLOS BRITTO,
Primeira Turma do STF, DJe
22/10/2009 P. 23/10/2009). Nesse
contexto, a base de cálculo de
50% da carga horária definida
legalmente
para
o
ensino
fundamental equivale a 1.600
horas, a qual, dividida por doze,
resulta em 133 dias de remição
em caso de aprovação em todos
os campos de conhecimento do
ENCCEJA.
Serão
devidos,
portanto, 26 dias de remição para
cada uma das cinco áreas de
conhecimento.
HC 602.425/SC

STJ - Queixa-crime. Calúnia
contra
pessoa
morta.
Retratação cabal antes da
sentença.
Ato
unilateral.
Extinção
da
punibilidade.
Artigos 143 e 107, VI, do Código
Penal.
Consoante as diretrizes do
Código Penal: "Art. 143. O
querelado que, antes da
sentença, se retrata cabalmente
da calúnia ou da difamação, fica
isento de pena. Parágrafo único.
Nos casos em que o querelado
tenha praticado a calúnia ou a
difamação utilizando-se de
meios de comunicação, a
retratação dar-se-á, se assim
desejar o ofendido, pelos

mesmos meios em que se
praticou a ofensa".
A retratação, admitida nos
crimes de calúnia e difamação,
não é ato bilateral, ou seja, não
pressupõe aceitação da parte
ofendida para surtir seus efeitos
na seara penal, porque a lei não
exige isso. O Código, quando
quis condicionar o ato extintivo
da punibilidade à aceitação da
outra parte, o fez de forma
expressa, como no caso do
perdão ofertado pelo querelante
depois de instaurada a ação
privada.
Como é sabido, não há como se
fazer analogia in malam partem,
contra o réu, para lhe impor
condição para causa extintiva da
punibilidade que a Lei Penal não
exigiu.
Na verdade, basta que a
retratação seja cabal. Vale dizer:
deve ser clara, completa,
definitiva e irrestrita, sem
remanescer nenhuma dúvida ou
ambiguidade quanto ao seu
alcance, que é justamente o de
desdizer as palavras ofensivas à
honra, retratando-se o ofensor
do malfeito.
Ademais, em se tratando de
ofensa irrogada por meios de
comunicação - como no caso,
que foi por postagem em rede
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social na internet -, o parágrafo
único do art. 143 do Código
Penal dispõe que "a retratação
dar-se-á, se assim desejar o
ofendido, pelos mesmos meios
em que se praticou a ofensa".
A norma penal, ao abrir ao
ofendido a possibilidade de
exigir que a retratação seja feita
pelo mesmo meio em que se
praticou
a
ofensa,
não
transmudou a natureza do ato,
que é essencialmente unilateral.
Apenas permitiu que o ofendido
exerça uma faculdade.
Portanto, se o ofensor, desde
logo, mesmo sem consultar o
ofendido, já se utiliza do mesmo
veículo de comunicação para
apresentar a retratação, não se
afigura razoável desmerecê-la,
porque o ato já atingiu sua
finalidade legal.
APn 912/RJ

DIREITO PROCESSUAL PENAL
STF - Tribunal do júri e controle
judicial
de
decisões
absolutórias.
Em face da reforma introduzida no
procedimento do Tribunal do Júri
(Lei 11.689/2008), é incongruente
o controle judicial, em sede
recursal [Código de Processo

Penal (CPP), art. 593, III, “d”] (1),
das
decisões
absolutórias
proferidas com fundamento no art.
483, III e § 2º, do CPP (2).
Em razão da superveniência da
Lei 11.689/2008, que alterou o
CPP no ponto em que incluiu no
questionário do procedimento do
Tribunal do Júri o quesito genérico
de absolvição, “os jurados
passaram a gozar de ampla e
irrestrita autonomia na formulação
de juízos absolutórios, não se
achando
adstritos
nem
vinculados, em seu processo
decisório, seja às teses suscitadas
em plenário pela defesa, seja a
quaisquer outros fundamentos de
índole estritamente jurídica, seja,
ainda, a razões fundadas em juízo
de equidade ou de clemência” (3).
Nesse contexto, o controle judicial
em sede recursal não é possível,
“quer pelo fato de que os
fundamentos
efetivamente
acolhidos pelo Conselho de
Sentença para absolver o réu
(CPP, art. 483, III) permanecem
desconhecidos (em razão da
cláusula constitucional do sigilo
das votações prevista no art. 5º,
XXXVIII, b,
da
Constituição
Federal (CF)) (4), quer pelo fato de
que a motivação adotada pelos
jurados pode extrapolar os
próprios limites da razão jurídica”
(3).
Com base nesse entendimento, a
Segunda Turma, por maioria,
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negou provimento ao agravo
regimental. Vencidos os ministros
Edson Fachin e Cármen Lúcia.
(1) CPP: “Art. 593. Caberá
apelação no prazo de 5 (cinco)
dias: (...) III - das decisões do
Tribunal do Júri, quando: (...) d) for
a
decisão
dos
jurados
manifestamente contrária à prova
dos autos.”
(2) CPP: “Art. 483. Os quesitos
serão formulados na seguinte
ordem, indagando sobre: (...) III –
se o acusado deve ser absolvido;
(...)
§
2o Respondidos
afirmativamente por mais de 3
(três) jurados os quesitos relativos
aos incisos I e II do caput deste
artigo será formulado quesito com
a seguinte redação: O jurado
absolve o acusado?”
(3) HC 185.068/SP, relator Min.
Celso de Mello, 2ª Turma.
(4) CF: “Art. 5º Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes
no
País
a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade,
à
igualdade,
à
segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: (...) XXXVIII - é
reconhecida a instituição do júri,
com a organização que lhe der a
lei, assegurados: (...) b) o sigilo
das votações;”
RHC 192431 Segundo AgR/SP

STJ - Mandado de busca e
apreensão.
Empresa
investigada. Pessoa que se
apresenta como representante.
Consentimento
expresso.
Validade. Teoria da aparência.
Cinge-se a controvérsia a saber
sobre a validade da autorização
para cumprimento de mandado de
busca e apreensão dada por
pessoa que, embora tenha
deixado de ser sócia formal de
empresa, continua assinando
documentos, possui a chave do
escritório e apresenta-se como
responsável para as autoridades
policiais. A teoria da aparência,
quando
cabível,
valida
a
autorização expressa para a
realização de busca e apreensão
em sede de empresa investigada.
Vale ressaltar que, embora tal
teoria tenha encontrado maior
amplitude
de
aplicação
jurisprudencial na seara civil,
processual civil e no Código de
Defesa do Consumidor, nada há
que impeça sua aplicação
também na seara penal. Contudo,
para sua aplicação, há de reforçar
a necessidade de conjugação da
boa-fé com o erro escusável e
alguns
requisitos
essenciais.
Segundo a doutrina, são seus
requisitos essenciais objetivos: a)
uma situação de fato cercada de
circunstâncias
tais
que
manifestamente a apresentem
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como se fora uma situação de
direito; b) situação de fato que
assim possa ser considerada
segundo a ordem geral e normal
das coisas; c) e que, nas mesmas
condições acima, apresente o
titular aparente como se fora titular
legítimo, ou o direito como se
realmente existisse. São seus
requisitos subjetivos essenciais:
a) a incidência em erro de quem,
de boa-fé, a mencionada situação
de fato como situação de direito
considera; b) a escusabilidade
desse erro apreciada segundo a
situação pessoal de quem nele
incorreu. Assim, reputa-se válida a
autorização de ingresso da
autoridade
policial
no
estabelecimento
dada
por
empregados da empresa, ou
quem se apresenta como tal,
observados
os
requisitos
supracitados, em face da teoria da
aparência.
RMS 57.740-PE
STJ - Diminuição da matéria
suscetível de impugnação nos
embargos infringentes. Prejuízo
à defesa. Omissão do voto
vencido quanto ao exame do
mérito da apelação. Art. 939 do
CPC.
Questão
preliminar.
Conceito amplo para ordenar
julgamento.
Error
in
procedendo evidenciado. Não
pronunciamento sobre o mérito.

Nulidade do acórdão que julgou
a apelação.
Cinge-se a controvérsia à análise
em que o tribunal procede à
tomada global dos votos no
julgamento da apelação, anotando
o
resultado
das
questões
preliminar e meritória como
resultado final do julgamento. Em
consequência da adoção desse
procedimento, o integrante do
órgão julgador que fica vencido
quanto
à
preliminar
de
cerceamento da defesa, pelo
indeferimento de prova, não se
pronuncia acerca do mérito
recursal. Nos termos do art. 939
do Código de Processo Civil, a
possibilidade de encerrar o
julgamento por incompatibilidade
entre a preliminar e o mérito tem
como destinatário todo o órgão
colegiado e não cada um de seus
integrantes. Ademais, a acepção
sobre o conceito de preliminar,
para o fim de julgamento fatiado, é
ampla,
uma
vez
que
a
diferenciação entre preliminar e
prejudicial não tem cabimento
aqui. Ainda que se adote
interpretação mais restritiva sobre
o conceito de preliminar, não há
que se falar em qualquer
possibilidade
de
tratar
o
cerceamento
de
defesa,
resultante do indeferimento de
prova, como prejudicial. Assim,
sob qualquer ponto de vista
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considerado, a decisão sobre a
nulidade de prova deve ser tida
como questão preliminar. Desse
modo, ao não tomar o voto quanto
ao mérito da apelação do juiz
vencido na preliminar, houve error
in procedendo pelo tribunal,
evidenciando a violação ao art.
939 do CPC. Por fim, como os
embargos
infringentes
são
recurso
de
fundamentação
vinculada, o tribunal não pode
conhecer da divergência meritória,
supondo que o juiz que conclui
pela nulidade da prova - e fica
vencido - absolveria a parte
recorrente, evidenciando, assim, o
prejuízo à defesa.
REsp 1.843.523/CE

STJ – Citação via WhatsApp.
Princípio
da
necessidade.
Inadequação formal e material.
Pas de nullité sans grief.
Necessária
aferição
da
autenticidade com a adoção das
cautelas necessárias.
A citação do acusado revela-se
um dos atos mais importantes do
processo. É por meio dela que o
indivíduo toma conhecimento dos
fatos que o Estado, por meio do
jus puniendi lhe direciona e,
assim, passa a poder demonstrar
os seus contra-argumentos à
versão acusatória (contraditório,
ampla defesa e devido processo
legal). No Processo Penal,

diversamente do que ocorre na
seara Processual Civil, não se
pode prescindir do processo para
se
concretizar
o
direito
substantivo. É o processo que
legitima a pena. Assim, em um
primeiro momento, vários óbices
impediriam
a
citação
via
WhatsApp, seja de ordem formal,
haja vista a competência privativa
da União para legislar sobre
processo (art. 22, I, da CF), ou de
ordem material, em razão da
ausência de previsão legal e
possível
malferimento
de
princípios caros como o devido
processo legal, o contraditório e a
ampla defesa. Registre-se não ser
adequado fechar-se os olhos para
a realidade. Excluir peremptória e
abstratamente a possibilidade de
utilização do WhatsApp para fins
da prática de atos de comunicação
processuais penais, como a
citação e a intimação, não se
revelaria uma postura comedida.
Não se trata de autorizar a
confecção de normas processuais
por tribunais, mas sim o
reconhecimento, em abstrato, de
situações que, com os devidos
cuidados, afastariam, ao menos, a
princípio, possíveis prejuízos
ensejadores de futuras anulações.
Isso porque a tecnologia em
questão permite a troca de
arquivos de texto e de imagens, o
que possibilita ao oficial de justiça,
com quase igual precisão da
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verificação pessoal, aferir a
autenticidade
do
número
telefônico,
bem
como
da
identidade do destinatário para o
qual as mensagens são enviadas.
Além disso, não há falar em
nulidade de ato processual sem
demonstração de prejuízo ou, em
outros termos, princípio pas nullité
sans grief. Com efeito, é possível
imaginar-se a utilização do
WhatsApp para fins de citação na
esfera penal, com base no
princípio pas nullité sans grief. De
todo modo, para tanto, imperiosa
a adoção de todos os cuidados
possíveis para se comprovar a
autenticidade não apenas do
número telefônico com que o
oficial de justiça realiza a
conversa,
mas
também
a
identidade do destinatário das
mensagens. Como cediço, a
tecnologia em questão permite a
troca de arquivos de texto e de
imagens, o que possibilita ao
oficial de justiça, com quase igual
precisão da verificação pessoal,
aferir a autenticidade da conversa.
É possível imaginar-se, por
exemplo, a exigência pelo agente
público do envio de foto do
documento de identificação do
acusado, de um termo de ciência
do ato citatório assinado de
próprio punho, quando o oficial
possuir algum documento do
citando para poder comparar as
assinaturas, ou qualquer outra

medida que torne inconteste
tratar-se de conversa travada com
o verdadeiro denunciado. De outro
lado, a mera confirmação escrita
da identidade pelo citando não nos
parece suficiente. Necessário
distinguir, porém, essa situação
daquela em que, além da escrita
pelo citando, há no aplicativo foto
individual dele. Nesse caso, ante a
mitigação dos riscos, diante da
concorrência de três elementos
indutivos da autenticidade do
destinatário, número de telefone,
confirmação
escrita
e
foto
individual, entende-se possível
presumir-se que a citação se deu
de maneira válida, ressalvado o
direito
do
citando
de,
posteriormente,
comprovar
eventual nulidade, seja com
registro de ocorrência de furto,
roubo ou perda do celular na
época da citação, com contrato de
permuta, com testemunhas ou
qualquer outro meio válido que
autorize
concluir
de
forma
assertiva não ter havido citação
válida. Assim, é possível o uso da
referida tecnologia para citação,
desde que, com a adoção de
medidas suficientes para atestar a
identidade do indivíduo com quem
se travou a conversa.
HC 641.877/DF
STJ – Flagrante. Domicílio com
expressão
do
direito
à
intimidade. Asilo inviolável.
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Exceções
constitucionais.
Interpretação
restritiva.
Ingresso
no
domicílio.
Exigência de justa causa
(fundada
suspeita).
Consentimento do morador.
Requisitos
de
validade.
Necessidade de documentação
e registro audiovisual da
diligência. Ônus estatal de
comprovar a voluntariedade do
consentimento.
O art. 5º, XI, da Constituição
Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do
domicílio, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial".
A inviolabilidade de sua morada
é uma das expressões do direito
à intimidade do indivíduo, o qual,
sozinho ou na companhia de
seu grupo familiar, espera ter o
seu espaço íntimo preservado
contra
devassas
indiscriminadas e arbitrárias,
perpetradas sem os cuidados e
os
limites
que
a
excepcionalidade da ressalva a
tal franquia constitucional exige.

Na hipótese de suspeita de
crime em flagrante, exige-se, em
termos de standard probatório
para ingresso no domicílio do
suspeito sem mandado judicial,
a existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo
objetivo
e
devidamente
justificadas, de maneira a indicar
que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito.
O
tráfico
ilícito
de
entorpecentes, em que pese ser
classificado como crime de
natureza permanente, nem
sempre autoriza a entrada sem
mandado no domicílio onde
supostamente se encontra a
droga. Apenas será permitido o
ingresso em situações de
urgência, quando se concluir
que do atraso decorrente da
obtenção de mandado judicial
se
possa
objetiva
e
concretamente inferir que a
prova do crime (ou a própria
droga) será destruída ou
ocultada.
O consentimento do morador,
para validar o ingresso de
agentes estatais em sua casa e
a busca e apreensão de objetos
relacionados ao crime, precisa
ser voluntário e livre de qualquer
tipo de constrangimento ou
coação.
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A prova da legalidade e da
voluntariedade
do
consentimento para o ingresso
na residência do suspeito
incumbe, em caso de dúvida, ao
Estado, e deve ser feita com
declaração
assinada
pela
pessoa que autorizou o ingresso
domiciliar, indicando-se, sempre
que possível, testemunhas do
ato. Em todo caso, a operação
deve ser registrada em áudiovídeo e preservada tal prova
enquanto durar o processo.
A violação a essas regras e
condições
legais
e
constitucionais para o ingresso
no domicílio alheio resulta na
ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem
como das demais provas que
dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de
eventual
responsabilização
penal do(s) agente(s) público(s)
que tenha(m) realizado a
diligência.
Fixa-se o prazo de 1 (um) ano
para permitir o aparelhamento
das polícias, treinamento e
demais
providências
necessárias para a adaptação
às diretrizes da presente
decisão, de modo a evitar
situações de ilicitude, que, entre
outros efeitos, poderá implicar
responsabilidade administrativa,
civil e/ou penal do agente

estatal, à luz da legislação
vigente (art. 22 da Lei
13.869/2019), sem prejuízo do
eventual reconhecimento, no
exame de casos a serem
julgados, da ilegalidade de
diligências pretéritas.
HC 598.051/SP

DIREITO CIVIL
STJ – Plano de pecúlio.
Inadimplência. Longo período.
Entidade
de
previdência
privada. Recusa de pagamento
do
pecúlio
por
morte.
Legitimidade.
Inicialmente, não resta dúvida de
que o entendimento firmado pela
Segunda Seção - no sentido de
que "[o] mero atraso no
pagamento de prestação do
prêmio do seguro não importa em
desfazimento
automático
do
contrato, para o que se exige, ao
menos, a prévia constituição em
mora
do
contratante
pela
seguradora,
mediante
interpelação" (REsp 316.552/SP,
Rel. Ministro Aldir Passarinho
Junior, Segunda Seção, julgado
em 09/10/2002, DJ 12/04/2004, p.
184) - também se aplica ao caso
do contrato de previdência privada
com plano de pecúlio por morte. O
mero
inadimplemento
das
prestações não basta para a
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caracterização da mora do
segurado, sendo necessária a
interpelação
para
a
desconstituição
da
relação
contratual. Entretanto, diante de
um
longo
período
de
inadimplemento
aproximadamente 7 (sete) anos,
sem prova de circunstância
excepcional que se afigure apta a
justificar o descumprimento da
obrigação, não há falar em "mero
inadimplemento",
senão
a
inequívoca
manifestação
de
desinteresse na continuidade da
relação contratual. No julgamento
do
REsp
842.408/RS,
examinando situação semelhante,
entendeu a Terceira Turma desta
Corte que "indenizar segurado
inadimplente há mais de um ano é
agredir a boa-fé (Art. 1.443 do
CCB/1916) e a lógica do razoável.
Pouco
importa
se
o
inadimplemento
decorreu
de
suposta redução do limite de
crédito do segurado. Nem há
como impor ao banco onde
realizados os débitos o dever de
acompanhar os compromissos
financeiros
de
seu
cliente
'distraído' (fl. 201). Um atraso de
15 meses não pode ser qualificado
como 'mero atraso no pagamento
de prestação do prêmio do seguro'
(REsp 316.552). A ausência de
interpelação
por
parte
da
seguradora não garante, no caso,

o
direito
à
indenização
securitária".
REsp 1.691.792-RS
STJ – Sucessão causa mortis.
União estável. Bem particular.
Frutos civis. Comunicabilidade
exclusivamente
durante
a
constância da união estável.
Data da celebração do contrato
de locação e período de sua
vigência. Irrelevância.
Inicialmente, o art. 1.660, V, do CC
dispões que se comunicam os
frutos dos bens particulares de
cada cônjuge ou companheiro
percebidos durante a constância
da união ou pendentes ao tempo
de cessar a comunhão. No que
concerne à divisão dos frutos civis
após a extinção do casamento ou
da união estável, esta Corte
Superior já teve a oportunidade de
se manifestar no sentido de que o
direito à meação se dá com
relação aos valores que foram
auferidos durante a constância da
convivência. Na oportunidade,
ficou
assentado
que
"o
reconhecimento
da
incomunicabilidade
daquela
rubrica [ocorre] apenas quando
percebidos
os
valores
em
momento anterior ou posterior ao
casamento". Vale dizer, o que
autoriza a comunicabilidade dos
frutos é a data da ocorrência do
fato que dá ensejo à sua
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percepção, ou, em outros termos,
o momento em que o titular
adquiriu o direito ao seu
recebimento. No particular, a
meação, quanto aos valores
reclamados,
cinge-se
aos
aluguéis relativos ao período
aquisitivo compreendido no curso
da união estável, a qual teve como
termo final a data do falecimento
do companheiro, proprietário
exclusivo do imóvel locado.
Impende destacar que a Lei n.
8.245/1991 (Lei do Inquilinato)
dispõe, em seu art. 10, que,
"morrendo o locador, a locação
transmite-se aos herdeiros". Isso
significa que, a partir da data do
falecimento do locador - momento
em que houve a transmissão dos
direitos e deveres decorrentes do
contrato de locação aos herdeiros
-, todo e qualquer vínculo, ainda
que indireto, apto a autorizar a
recorrente a partilhar dos aluguéis
(como aquele previsto na norma
do inc. V do art. 1.660 do CC) foi
rompido, cessando, por imperativo
lógico, seu direito à meação sobre
eles. Ademais, a data da
celebração do contrato de locação
ou o termo final de sua vigência
em nada influenciam na resolução
da questão, pois os aluguéis
somente podem ser considerados
pendentes se deveriam ter sido
recebidos na constância da união
estável ou casamento e não o
foram. Nesse contexto, portanto,

somente podem ser considerados
eventuais aluguéis vencidos e não
pagos ao tempo do óbito do
proprietário, circunstância que,
caso verificada, autorizaria sua
integração
à
meação
da
companheira.
REsp 1.795.215/PR
STJ - Contrato de plano de
saúde.
Morte
do
titular.
Cláusula
contratual
que
condiciona a manutenção da
dependente como beneficiária à
quitação da dívida contraída
pelo falecido. Abusividade.
O art. 30 da Lei n. 9.656/1998
versa sobre a hipótese de perda
do vínculo empregatício por
rescisão ou exoneração do
contrato de trabalho sem justa
causa, e prevê, expressamente,
que, em caso de morte do titular, o
direito
de
permanência
é
assegurado aos dependentes
cobertos pelo plano ou seguro
privado coletivo de assistência à
saúde. Já o art. 31 da referida lei
trata
da
hipótese
de
aposentadoria
do
titular
e
estabelece
o
direito
de
manutenção do contrato, inclusive
na hipótese de morte do titular. Na
mesma toada, o art. 8º da
Resolução ANS n. 279/2011 prevê
que, "em caso de morte do titular
é assegurado o direito de
manutenção
aos
seus
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dependentes cobertos pelo plano
privado de assistência à saúde,
nos termos do disposto nos artigos
30
e
31
da
Lei
n.
9.656/1998".Como
se
pode
constatar, os dispositivos citados
não fazem referência expressa
aos contratos de plano de saúde
coletivo por adesão. A despeito
disso, seguindo as regras de
hermenêutica jurídica, onde há a
mesma razão de ser, deve
prevalecer a mesma razão de
decidir (ubi eadem legis ratio ibi
eadem dispositio), ou, onde há o
mesmo fundamento haverá o
mesmo direito (ubi eadem ratio ibi
idem
jus).Na
trilha
dessa
interpretação
extensiva
dos
preceitos legais, conclui-se que,
falecendo o titular do plano de
saúde
coletivo,
seja
este
empresarial ou por adesão, nasce
para os dependentes já inscritos o
direito de pleitear a sucessão da
titularidade, a depender da
hipótese, desde que assumam o
seu pagamento integral. Dessa
forma, a conduta de impor à
dependente a obrigação de
assumir eventual dívida do
falecido titular, sob pena de ser
excluída do plano de saúde,
configura, em verdade, o exercício
abusivo do direito de exigir o
respectivo pagamento, na medida
em que, valendo-se da situação
de fragilidade da beneficiária e sob
a ameaça de causar-lhe um

prejuízo, constrange quem não
tem o dever de pagar a fazê-lo,
evitando, com isso, todos os
trâmites de uma futura cobrança
dirigida ao legítimo responsável
(espólio).Aliás, a pretexto de
exercer regularmente um direito
amparado no contrato, o plano de
saúde também desvirtua o fim
econômico e social dos arts. 30 e
31 da Lei n. 9.656/1998, pois se
vale da garantia neles assegurada
como moeda de troca para coagir
a dependente à quitação da dívida
deixada pelo titular que morreu.
REsp 1.899.674/SP
STJ - Partilha. Ausência de
citação
de
litisconsorte
necessário.
Sentença
juridicamente inexistente. Tese
firmada pelo STF. Tema n.
809/STF. Aplicabilidade.
A controvérsia resume-se em
definir se a tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento do tema n.
809/STF, segundo a qual "é
inconstitucional a distinção de
regimes
sucessórios
entre
cônjuges e companheiros prevista
no art. 1.790 do CC/2002,
devendo ser aplicado, tanto nas
hipóteses de casamento quanto
nas de união estável, o regime do
art. 1.829 do CC/2002", é aplicável
na hipótese em que, a despeito da
existência de sentença de partilha
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irrecorrida que homologou acordo
celebrado pelos colaterais, únicos
herdeiros conhecidos ao tempo de
sua
prolação,
houve
o
superveniente reconhecimento de
herdeiro apto a exclui-los da linha
sucessória. De início, deve-se
considerar
que
diante
do
surgimento de provável herdeiro,
deve o juízo do inventário, mesmo
após a prolação de sentença
homologatória de acordo de
partilha irrecorrida e antes da
expedição do respectivo formal,
reconhecer a existência de vício
grave consistente na ausência de
citação de litisconsorte necessário
e, assim, a inexistência jurídica da
sentença por ele proferida, que
não transita em julgado e
tampouco forma coisa julgada
material. Assim, não há que se
falar em coisa julgada na sentença
proferida em processo em que não
se formou a relação jurídica apta
ao
seu
desenvolvimento.
Ressalta-se que a inexistência
jurídica da sentença pode ser
declarada em ação autônoma
(querela nullitatis insanabilis) e
também no próprio processo em
que proferida, na fase de
cumprimento de sentença ou até
antes
dela,
se
possível,
especialmente na hipótese em
que a matéria foi previamente
submetida
ao
crivo
do
contraditório e não havia a
necessidade
de
dilação

probatória. Em virtude dos limites
subjetivos da coisa julgada, o
formal de partilha será título
executivo judicial apenas em
relação ao inventariante, aos
herdeiros e aos sucessores a título
singular
ou
universal,
não
alcançando, contudo, terceiros,
como o litisconsorte necessário
não citado para o inventário.Com
efeito, declarada a inexistência
jurídica da sentença na própria
ação de inventário, deve ser
aplicada a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no
julgamento do tema n. 809/STF,
por meio da qual foi declarada a
inconstitucionalidade do art. 1.790
do CC/2002.
REsp 1.857.852/RS
STJ – Serviços advocatícios.
Negligência. Perda de prazo.
Responsabilidade civil. Perda
de uma chance. Prescrição.
Termo inicial. Conhecimento do
dano. Actio nata.
O prazo prescricional é contado,
em regra, a partir do momento em
que configurada lesão ao direito
subjetivo, sendo desinfluente para
tanto ter ou não seu titular
conhecimento pleno do ocorrido
ou da extensão dos danos (art.
189 do CC/2002).Tal regra,
contudo, é mitigada em duas
situações: (i) nas hipóteses em
que a própria legislação vigente
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estabeleça que o cômputo do
lapso prescricional se dê a partir
de termo inicial distinto (como
ocorre, por exemplo, nas ações
que se originam de fato que deva
ser apurado no juízo criminal - art.
200 do Código Civil) e (ii) nas
excepcionalíssimas situações em
que possível constatar que, pela
própria natureza das coisas, seria
impossível ao autor, por absoluta
falta de conhecimento de "défice à
sua esfera jurídica", adotar
comportamento outro, que não o
de inércia (o que ocorre, por
exemplo, com pessoa que se
submete a transfusão de sangue,
vindo a descobrir, anos mais
tarde,
ter
sido
naquela
oportunidade contaminada pelo
vírus HIV).A primeira exceção
mencionada
não
apresenta
grandes dificuldades de aplicação,
pois a regra jurídica explicita o
diferenciado termo inicial do prazo
prescricional. Por sua vez, a
segunda deve ser admitida com
mais cautela e vem sendo
solucionada na jurisprudência
desta Corte Superior a partir da
aplicação pontual da chamada
teoria da actio nata em seu viés
subjetivo, que, em síntese,
confere ao conhecimento da lesão
pelo titular do direito subjetivo
violado a natureza de pressuposto
indispensável ao início do prazo
de prescrição. No caso, não é
razoável considerar como marco

inicial da prescrição a data limite
para a interposição do agravo de
instrumento, haja vista inexistirem
elementos nos autos - ou a
comprovação por parte do
causídico - de que o cliente tenha
sido cientificado da perda de prazo
para apresentar o recurso cabível.
Isso porque a relação entre
advogado e cliente se baseia na
confiança recíproca e na legítima
expectativa de que o profissional
defenderá com zelo o mandato
que lhe foi outorgado, conforme o
art. 16 do Código de Ética e
Disciplina da OAB, motivo pelo
qual não se pode exigir do
outorgante o conhecimento de
eventual erro ou da negligência do
patrono (outorgado) durante a
tramitação do processo. Portanto,
na hipótese, o prazo prescricional
não pode ter início no momento da
lesão ao direito da parte, mas na
data do conhecimento do dano,
aplicando-se excepcionalmente a
actio nata em sua vertente
subjetiva.
REsp 1.622.450/SP

STJ - Provedor de aplicações de
internet.
Fornecimento
de
dados
dos
usuários.
Especificação
mínima
da
conduta ilícita. Necessidade.
O Marco Civil da Internet (Lei n.
12.965/2014) estabelece que na
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provisão de conexão à internet,
cabe ao administrador de sistema
autônomo respectivo o dever de
manter os registros de conexão,
sob
sigilo,
em
ambiente
controlado e de segurança, pelo
prazo de 1 ano, nos termos do
regulamento (art. 13) e o provedor
de
aplicações
de
internet,
custodiar os respectivos registros
de acesso a aplicações de
internet, pelo prazo de 6 meses
(art. 15).O propósito da norma foi
o de criar instrumental que
consiga,
por
autoridade
constituída e precedida de
autorização judicial, acessar os
registros de conexão, rastreando
e
sancionando
eventuais
condutas ilícitas perpetradas por
usuários da internet e inibindo, de
alguma forma, a falsa noção de
anonimato no uso das redes. Por
outro lado, a Lei n. 12.965/2014
possui viés hermenêutico voltado
ao zelo pela preservação da
intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem do usuário
(art. 23), com a previsão de
cláusula de reserva judicial para
qualquer
quebra
de
sigilo.
Portanto, se é certo afirmar que o
usuário das redes sociais pode
livremente reivindicar seu direito
fundamental
de
expressão,
também é correto sustentar que a
sua liberdade encontrará limites
nos direitos da personalidade de
outrem, sob pena de abuso em

sua autonomia, já que nenhum
direito é absoluto, por maior que
seja a sua posição de preferência,
especialmente se se tratar de
danos a outros direitos de elevada
importância. Nos termos da Lei n.
12.965/14 (art. 22), a parte
interessada poderá pleitear ao
juízo, com o propósito de formar
conjunto probatório em processo
judicial cível ou penal, em caráter
incidental ou autônomo, que
ordene ao responsável pela
guarda
o
fornecimento
de
registros de conexão ou de
registros de acesso a aplicações
de internet. Para tanto, sob pena
de admissibilidade, exige a norma
que haja: I - fundados indícios da
ocorrência do ilícito; II - justificativa
motivada
da
utilidade
dos
registros solicitados para fins de
investigação
ou
instrução
probatória; e III - período ao qual
se referem os registros (parágrafo
único).Nesse contexto, não se
pode subjugar o direito à
privacidade a ponto de permitir a
quebra indiscriminada do sigilo
dos registros, com informações de
foro íntimo dos usuários, tão
somente pelo fato de terem
compartilhado determinado vídeo
que, depois, veio a se saber que
se tratava falso.
REsp 1.859.665/SC
STJ - Direitos autorais. ECAD.
Sonorização em veículos de
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transporte coletivo (ônibus).
Transmissão de obras autorais.
Uso de obras autorais em
atividade
empresária.
Finalidade lucrativa. Local de
frequência coletiva.
A questão controvertida diz
respeito aos direitos autorais
decorrentes da utilização de obras
musicais por meio de sonorização
ambiental
em
veículos
de
transportes coletivos terrestres
(ônibus
municipais,
intermunicipais e interestaduais).A
execução de obras musicais e/ou
audiovisuais dentro dos ônibus de
transporte de passageiros não se
enquadra em qualquer das
exceções previstas no art. 46 da
Lei n. 9.610/1998, verificando-se,
sim, a utilização da obra artística
mediante
captação
de
transmissão de radiodifusão em
locais de frequência coletiva e
sonorização ambiental. No caso,
aplica-se o disposto no art. 29,
inciso VIII, alíneas "e" e "f", da
referida lei, segundo o qual: Art.
29. Depende de autorização
prévia e expressa do autor a
utilização da obra, por quaisquer
modalidades, tais como: (...) VIII: a
utilização, direta ou indireta, da
obra
literária,
artística
ou
científica, mediante: (...) e)
captação de transmissão de
radiodifusão
em
locais
de
frequência coletiva; f) sonorização

ambiental. Além disso, o art. 68,
§3º, estabelece que: Sem prévia e
expressa autorização do autor ou
titular, não poderão ser utilizadas
obras
teatrais,
composições
musicais ou lítero-musicais e
fonogramas, em representações e
execuções públicas. (...) § 3º
Consideram-se
locais
de
frequência coletiva os teatros,
cinemas, salões de baile ou
concertos, boates, bares, clubes
ou associações de qualquer
natureza, lojas, estabelecimentos
comerciais e industriais, estádios,
circos, feiras, restaurantes, hotéis,
motéis, clínicas, hospitais, órgãos
públicos da administração direta
ou indireta, fundacionais e
estatais, meios de transporte de
passageiros terrestre, marítimo,
fluvial ou aéreo, ou onde quer que
se representem, executem ou
transmitam
obras
literárias,
artísticas ou científicas. Dessa
forma, as sociedades empresárias
que exploram o transporte coletivo
de pessoas e que executam obras
musicais no interior dos veículos
devem necessariamente repassar
ao ECAD os valores devidos a
título de direitos autorais pela
transmissão
radiofônica
nos
termos do enunciado 63/STJ.
REsp 1.735.931/CE
STJ - Extravio, perda ou avaria
de cargas transportadas por via
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marítima. Indenização. Prazo
prescricional. 1 (um) ano.
Inicialmente, o Decreto-Lei n.
116/1967
dispõe,
especificamente,
sobre
as
operações inerentes ao transporte
de mercadorias por via d'água nos
portos brasileiros, delimitando
suas responsabilidades e tratando
das
faltas
e
avarias
eventualmente ocorridas. Na
hipótese de ocorrência de avarias
em carga objeto de transporte
marítimo, dispõe o art. 8º do
mencionado decreto-lei sobre o
prazo prescricional da pretensão
indenizatória: prescrevem ao fim
de um ano, contado da data do
término da descarga do navio
transportador, as ações por
extravio de carga, bem como as
ações por falta de conteúdo,
diminuição, perdas e avarias ou
danos à carga. Assim, por ser lei
especial que rege a matéria, deve
ser aplicada a todos os entes
envolvidos
na
relação
de
transporte marítimo, sejam eles
operadores
portuários,
transportadores, consignatários
da carga, exportadores e até
mesmo seguradoras. De fato, não
há como se extrair qualquer
conclusão de que o decreto-lei
regule tão somente as relações
firmadas entre as entidades
portuárias e o transportador da
carga. A corroborar com o

raciocínio, vale ressaltar que a
Súmula 151 do Supremo Tribunal
Federal, em pleno vigor, preceitua
que prescreve em 1 (um) ano a
ação do segurador sub-rogado
para haver indenização por
extravio ou perda de carga
transportada por navio. Por
oportuno, convém frisar que, ao
analisar a redação da referida
súmula, o Ministro Luis Felipe
Salomão,
relator
do
REsp
1.278.722/PR (4ª Turma, DJe
29/06/2016) mencionou que "a
orientação pretoriana é no sentido
de a prescrição da ação
regressiva da seguradora ser a
mesma que a da ação do
segurado, visto que a relação
jurídica de direito material não se
altera, mudando apenas o sujeito
ativo, ou credor, que passa a ser
outro, tratando-se o caso de subrogação pessoal, em que há
substituição de uma pessoa por
outra, ressalvando-se a esta os
mesmos direitos e ações que
àquela competiam". Ora, se a
seguradora possui o prazo de 1
(um) ano - porque sub-rogada nos
direitos e ações do segurado,
inclusive no que tange ao prazo
prescricional - é de se concluir que
também o próprio consignatário
da carga que não tenha
contratado
seguro
possui,
igualmente, o mesmo prazo
prescricional para exercer a sua
pretensão de indenização, sendo
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inviável concluir que seria à sua
pretensão aplicável o prazo
prescricional de 3 (três) anos
previsto no Código Civil (art. 206,
§ 3º, V).
REsp 1.893.754/MA
STJ
Contrato
de
gerenciamento de carreira.
Atleta profissional menor de
dezoito anos. Aplicação da Lei
n.
9.615/1998
(Lei
Pelé).
Descabimento.
Emancipação
legal. Relação empregatícia.
Art. 5º, parágrafo único, V, do
CC. Autorização judicial. Art.
1.691 do CC. Desnecessidade.
A
emancipação
legal
proveniente
de
relação
empregatícia, prevista no art. 5º,
parágrafo único, V, parte final,
do CC/2002, pressupõe: I) que o
menor possua ao menos
dezesseis anos completos; II) a
existência
de
vínculo
empregatício; e III) que desse
liame lhe sobrevenha economia
própria.
Por decorrer diretamente do
texto da lei, essa espécie de
emancipação prescinde de
autorização judicial, bem como
dispensa o registro público
respectivo para a validade dos
atos civis praticados pelo
emancipado, bastando apenas
que se evidenciem os requisitos

legais para a implementação da
capacidade civil plena.
O regramento disposto no art.
1.691 do CC, que exige
autorização judicial para a
contração de obrigações em
nome do filho menor, não se
aplica ao filho emancipado,
porquanto dotado este de
capacidade civil plena, podendo
realizar os atos da vida civil, por
si só.
Se
o
filho
menor
for
emancipado, seja qual for a
espécie de emancipação, a
administração do seu patrimônio
é retirada dos seus pais e
entregue ao próprio infante,
segundo o disposto no art.
1.690, caput, parte final, do CC:
compete aos pais, e na falta de
um deles ao outro, com
exclusividade, representar os
filhos menores de dezesseis
anos, bem como assisti-los até
completarem a maioridade ou
serem emancipados.
Além disso, convém pontuar que
a
emancipação
constitui
hipótese de extinção do poder
familiar, nos termos do art.
1.635, II, do CC.
Por derradeiro, enfatiza-se que
a
simples
ocorrência
de
emancipação legal não tem o
condão de afastar a aplicação
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de regramentos dispostos em
leis especiais, ante o critério da
especialidade utilizado a fim de
dirimir o conflito aparente de
normas, a exemplo do que se
extrai do Enunciado n. 530 do
CJF, aprovado na VI Jornada de
Direito Civil: a emancipação, por
si só, não elide a incidência do
Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Com base nessa cognição,
poder-se-ia cogitar do exame da
validade dos contratos de
gestão de carreira e de
agenciamento
de
jogador
profissional de futebol à luz do
disposto no art. 27-C, VI, da Lei
n. 9.615/1998 (Lei Pelé).
No
caso,
celebrados
os
contratos antes da entrada em
vigor do inciso VI do art. 27-C da
Lei n. 9.615/1998 (Lei Pelé), ou
seja, após pactuados os
contratos tidos como nulos, não
se lhes aplicando, desse modo,
retroativamente, por se tratar de
ato jurídico perfeito (art. 6º,
caput e § 1º, da LINDB).
Outrossim, a título de reforço
argumentativo, ainda que fosse
o caso de análise da higidez dos
contratos através da perspectiva
do art. 27-C, VI, da Lei n.
9.615/1998, depreende-se da
literalidade da norma que a
vedação à celebração de

contrato de gerenciamento de
carreira só se aplica ao atleta
em formação menor de 18
(dezoito) anos.
REsp 1.872.102/SP
STJ - Direito ao nome.
Substituição de patronímico
familiar pelo do cônjuge.
Retomada do nome de solteiro
ainda na constância do vínculo
conjugal. Possibilidade.
O direito ao nome é um dos
elementos
estruturantes
dos
direitos da personalidade e da
dignidade da pessoa humana,
pois diz respeito à própria
identidade pessoal do indivíduo,
não apenas em relação a si, como
também em ambiente familiar e
perante a sociedade.
Conquanto a modificação do
nome civil seja qualificada como
excepcional e as hipóteses em
que se admite a alteração sejam
restritivas,
esta
Corte
tem
reiteradamente flexibilizado essas
regras, interpretando-as de modo
histórico-evolutivo para que se
amoldem a atual realidade social
em que o tema se encontra mais
no âmbito da autonomia privada,
permitindo-se a modificação se
não houver risco à segurança
jurídica e a terceiros.
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No caso, a parte, que havia
substituído
um
de
seus
patronímicos pelo de seu cônjuge
por ocasião do matrimônio,
fundamentou a sua pretensão de
retomada do nome de solteira,
ainda na constância do vínculo
conjugal,
em
virtude
do
sobrenome adotado ter se tornado
o protagonista de seu nome civil
em detrimento do sobrenome
familiar, o que lhe causa
dificuldades de adaptação, bem
como no fato de a modificação ter
lhe
causado
problemas
psicológicos e emocionais, pois
sempre foi socialmente conhecida
pelo sobrenome do pai e porque
os únicos familiares que ainda
carregam o patronímico familiar se
encontram em grave situação de
saúde.
Dado
que
as
justificativas
apresentadas não são frívolas,
mas, ao revés, demonstram a
irresignação de quem vê no
horizonte a iminente perda dos
seus entes próximos sem que lhe
sobre uma das mais palpáveis e
significativas recordações - o
sobrenome -, deve ser preservada
a intimidade, a autonomia da
vontade, a vida privada, os valores
e as crenças das pessoas, bem
como
a
manutenção
e
perpetuação da herança familiar.
REsp 1.873.918-SP

STJ - Denúncia vazia. Art. 47, V,
da Lei n. 8.245/1991. Termo
inicial. Formação do vínculo
contratual.
A
controvérsia
reside
na
interpretação do art. 47, V, da Lei
n. 8.245/1991, que tem a seguinte
redação: Art. 47. Quando ajustada
verbalmente ou por escrito e como
prazo inferior a trinta meses, findo
o prazo estabelecido, a locação
prorroga - se automaticamente,
por prazo indeterminado, somente
podendo ser retomado o imóvel:
(...) V - se a vigência ininterrupta
da locação ultrapassar cinco anos.
(...).
Defende-se que a contagem do
período indicado no dispositivo
somente se inicia com o fim da
locação pelo prazo estabelecido
contratualmente, quando passa a
viger por tempo indeterminado.
Note-se, contudo, que, segundo o
comando expresso do dispositivo,
o requisito temporal refere-se à
"vigência ininterrupta da locação",
vínculo cujo prazo deve ser
contado desde a sua formação
inicial, não sofrendo interrupção
pelo fato de haver sido prorrogada
por prazo indeterminado após o
decurso do lapso temporal
originariamente avençado.
É dizer: a locação por prazo
indeterminado não traduz uma
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nova contratação, senão o mero
prolongamento
da
avença
originária,
vigendo
ininterruptamente desde que a
posse direta do imóvel é
transmitida ao locatário, em regra
com a simbólica entrega das
chaves.
REsp 1.511.978-BA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
STF - Ação previdenciária:
competência federal delegada e
conflito de competência.
Compete a tribunal regional
federal, no âmbito da respectiva
região,
dirimir
conflito
de
competência entre juiz federal ou
juizado especial federal e juiz
estadual
no
exercício
da
competência federal delegada.
Cabe a tribunal regional federal
solucionar
o
conflito
de
competência, observado o art.
108, I, e, e II, da Constituição
Federal (CF) (1). Isso, porque se
define o órgão conforme a
competência para julgar possível
recurso. Ao atuar em causas
previdenciárias, o juízo da Justiça
comum
tem
sua
decisão
submetida a tribunal federal, e não
a tribunal de justiça. De igual
modo, não compete ao Superior
Tribunal de Justiça a atribuição,
porque sua atribuição para dirimir

conflito entre juízes vinculados a
tribunais diversos — nos termos
do art. 105, I, d, da CF (2) —
pressupõe estejam submetidos os
atos, em sede recursal, a
diferentes tribunais.
O exercício da competência
federal delegada pela Justiça
comum pressupõe inexistência,
na comarca do domicílio do
segurado ou beneficiário da
previdência social, de vara
federal.
Interpreta-se a exceção prevista
no § 3º do art. 109 da CF (3) de
forma estrita. Ademais, deve-se
distinguir os conceitos de comarca
e município. Pouco importa que o
local de domicílio do segurado ou
beneficiário não conte com vara
federal. Cumpre saber se existe
vara federal na comarca do
domicílio
em
que
está
compreendido o distrito.
Agrega-se a isso que, na situação
dos autos, a distância entre o
distrito de Itatinga, domicílio da
segurada recorrida, e o município
de Botucatu, no qual existe juizado
especial federal, é quase a
metade do limite previsto no art.
15, III, da Lei 5.010/1966 (4), com
a redação dada pela Lei
13.876/2019.
Na espécie, trata-se de recurso
extraordinário em face de acórdão
do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, que concluiu competir à
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Justiça comum — Vara Única do
Foro Distrital de Itatinga, comarca
de Botucatu — apreciar ação
formalizada contra o Instituto
Nacional do Seguro Social,
visando
o
benefício
de
aposentadoria por invalidez ou
auxílio-doença.
Ao apreciar o Tema 820 da
repercussão geral, o Plenário, em
conclusão de julgamento e por
maioria, deu provimento a recurso
extraordinário a fim de, reformado
o acórdão recorrido, declarar
competente, para julgar ação
movida por segurado, o juizado
especial federal de Botucatu, da
31ª subseção da seção judiciário
do estado de São Paulo. Vencido,
parcialmente,
o
ministro
Alexandre de Moraes.
(1) CF: “Art. 108. Compete aos
Tribunais Regionais Federais: I –
processar
e
julgar,
originariamente: (...) e) os conflitos
de competência entre juízes
federais vinculados ao Tribunal; II
– julgar, em grau de recurso, as
causas decididas pelos juízes
federais e pelos juízes estaduais
no exercício da competência
federal da área de sua jurisdição.”
(2) CF: “Art. 105. Compete ao
Superior Tribunal de Justiça: I –
processar
e
julgar,
originariamente: (...) d) os conflitos
de competência entre quaisquer
tribunais, ressalvado o disposto no
art. 102, I, ‘o’, bem como entre

tribunal e juízes a ele não
vinculados
e
entre
juízes
vinculados a tribunais diversos;”
(3) CF: “Art. 109. Aos juízes
federais compete processar e
julgar: (...) § 3º Lei poderá
autorizar que as causas de
competência da Justiça Federal
em que forem parte instituição de
previdência social e segurado
possam ser processadas e
julgadas na justiça estadual
quando a comarca do domicílio do
segurado não for sede de vara
federal.” (redação dada pela
Emenda
Constitucional
103/2019).
(4) Lei 5.010/1966: “Art. 15.
Quando a Comarca não for sede
de Vara Federal, poderão ser
processadas e julgadas na Justiça
Estadual: (...) III – as causas em
que forem parte instituição de
previdência social e segurado e
que se referirem a benefícios de
natureza pecuniária, quando a
Comarca
de
domicílio
do
segurado estiver localizada a mais
de 70 km (setenta quilômetros) de
Município sede de Vara Federal;”
RE 860508/SP
STJ - Apelação. Art. 1.013 do
CPC/2015. Efeito devolutivo.
Extensão. Pedido recursal.
Capítulo
não
impugnado.
Trânsito em julgado. Proibição
de
reformatio
in
pejus.
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Contraditório.
Indispensabilidade.
A apelação visa à obtenção de
novo pronunciamento sobre a
causa, com reforma total ou
parcial da sentença do juiz de
primeiro grau. Nessa extensão,
conforme a doutrina, "as questões
de fato e de direito tratadas no
processo, sejam de natureza
substancial ou processual, voltam
a ser conhecidas e examinadas
pelo tribunal". Esse recurso é
interposto contra sentença (art.
1.009,&#8239;caput, CPC/2015),
podendo compreender todos, ou
apenas alguns, itens ou capítulos
da decisão judicial recorrida, a
depender
da
delimitação
apresentada pelo recorrente na
interposição do apelo, limitando,
assim,
a
atuação
do
órgão&#8239;ad quem&#8239;na
solução do mérito recursal. O
diploma processual civil de 2015 é
suficientemente
claro
ao
estabelecer que "a apelação
devolverá
ao
tribunal
o
conhecimento
da
matéria
impugnada", cabendo o órgão ad
quem apreciar e julgar "todas as
questões suscitadas e discutidas
no processo, ainda que não
tenham sido solucionadas, desde
que
relativas
ao
capítulo
impugnado" (art. 1.013, § 1º, do
CPC/2015).Assim,
o
efeito
devolutivo da apelação define o

que deverá ser analisado pelo
órgão recursal. O "tamanho"
dessa devolução se definirá por
duas variáveis: sua extensão e
sua profundidade. A extensão do
efeito devolutivo é exatamente a
medida daquilo que se submete,
por força do recurso, ao
julgamento do órgão ad quem.
Dentro do âmbito da devolução, o
tribunal poderá apreciar todas as
questões suscitadas e discutidas
no processo, ainda que não
tenham sido solucionadas pela
sentença recorrida, mas a
extensão do que será analisado é
definida
pelo
pedido
do
recorrente. Em seu julgamento, o
acórdão deverá se limitar a
acolher ou rejeitar o que lhe for
requerido pelo apelante, para que
não haja ofensa ao princípio da
disponibilidade
da
tutela
jurisdicional e o da adstrição do
julgamento ao pedido. Sobre o
capítulo não impugnado pelo
adversário do apelante, e que
eventualmente a reforma pudesse
significar prejuízo ao recorrente,
incide a coisa julgada. Assim, não
há se pensar em reformatio in
pejus, já que qualquer providência
dessa natureza esbarraria na res
iudicata. Ademais, é intuitivo
concluir que a solução de questão
estranha ao que fora estabelecido
pelo recorrente - mesmo que
exclusivamente
referente
à
matéria de ordem pública -, ao
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ensejo de decidir o processo ou
algum incidente no seu curso,
comprometerá a efetividade do
contraditório.
Cumpre
acrescentar, por oportuno, outro
viés impeditivo do julgamento pelo
órgão ad quem fora dos limites
apresentado pelo autor do
recurso, sem que haja respeito ao
contraditório. É que, ainda que se
pretenda valer-se da teoria da
causa madura, prestigiada de
modo explícito no § 3º do art.
1.013 do CPC/2015, a falta do
contraditório acerca da questão
decidida se apresentaria como
barreira ao próprio cumprimento
daquela teoria. Conforme nos
ensina
a
doutrina,
para
considerar-se madura a causa
não basta, por exemplo, que a
questão de mérito a ser decidida
seja apenas de direito. "Mesmo
que não haja prova a ser
produzida, não poderá o Tribunal
enfrenta-lo no julgamento da
apelação formulada contra a
sentença terminativa, se uma das
partes
ainda
não
teve
oportunidade
processual
adequada de debater a questão
de mérito. Estar o processo em
condições de imediato julgamento
significa, em outras palavras, não
apenas envolver o mérito da
causa questão só de direito que se
deve levar em conta, mas também
a necessidade de cumprir o
contraditório".

REsp 1.909.451-SP
STJ - Pequena propriedade
rural. Impenhorabilidade. Art.
833, VIII, do CPC/2015. Bem
explorado pela família. Ônus da
prova do executado. Única
propriedade. Desnecessidade.
Garantia
hipotecária.
Não
afastamento da proteção.
Vale
ressaltar
que
para
reconhecer a impenhorabilidade
nos termos do art. 833, VIII, do
CPC/2015,
é
imperiosa
a
satisfação de dois requisitos, a
saber: (i) que o imóvel se
qualifique
como
pequena
propriedade rural, nos termos da
lei, e (ii) que seja explorado pela
família. Até o momento, não há
uma lei definindo o que seja
pequena propriedade rural para
fins de impenhorabilidade. Diante
da
lacuna
legislativa,
a
jurisprudência
tem
tomado
emprestado
o
conceito
estabelecido na Lei n. 8.629/1993,
a qual regulamenta as normas
constitucionais relativas à reforma
agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea
"a", atualizado pela Lei n.
13.465/2017, consta que se
enquadra
como
pequena
propriedade rural o imóvel rural
"de área até quatro módulos
fiscais, respeitada a fração
mínima de parcelamento". A
Terceira Turma desta Corte, na
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vigência do CPC/1973, orientavase no sentido de que, para o
reconhecimento
da
impenhorabilidade, o devedor
tinha o ônus de comprovar que
além de pequena, a propriedade
destinava-se
à
exploração
familiar. Ademais, como regra
geral, a parte que alega tem o
ônus de demonstrar a veracidade
desse fato (art. 373 do CPC/2015)
e, sob a ótica da aptidão para
produzir essa prova, ao menos
abstratamente, é certo que é mais
fácil para o devedor demonstrar a
veracidade do fato alegado.
Demais disso, o art. 833, VIII, do
CPC/2015
é
expresso
ao
condicionar o reconhecimento da
impenhorabilidade da pequena
propriedade
rural
à
sua
exploração familiar. Isentar o
devedor de comprovar a efetiva
satisfação desse requisito legal e
transferir a prova negativa ao
credor
importaria
em
desconsiderar o propósito que
orientou a criação dessa norma, o
qual consiste em assegurar os
meios para a manutenção da
subsistência do executado e de
sua família. Com efeito, a
ausência de comprovação de que
o imóvel penhorado é explorado
pela família afasta a incidência da
proteção da impenhorabilidade.
Além disso, a Lei n. 7.513/1986,
responsável pela inclusão do
inciso X ao art. 649 do CPC/1973,

exigia expressamente que o
imóvel rural constrito fosse o único
bem do devedor. Ocorre que a Lei
n. 11.382/2006, responsável pela
alteração do antigo diploma
processual, já não mais previa
esse requisito. As legislações
constitucional e infraconstitucional
que se seguiram nada referem,
também, acerca da necessidade
de o bem penhorado ser o único
imóvel
de
propriedade
do
executado. Disso se extrai que ser
proprietário de um único imóvel
não é pressuposto para o
reconhecimento
da
impenhorabilidade com base na
previsão do art. 833, VIII, do
CPC/2015.Por fim, a orientação
consolidada desta Corte é no
sentido de que o oferecimento do
bem em garantia hipotecária não
afasta
a
proteção
da
impenhorabilidade, haja vista se
tratar de norma de ordem pública,
inafastável pela vontade das
partes.
REsp 1.913.236/MT
STJ - Ação de exigir contas.
Primeira fase. Pedido inicial
julgado procedente. Prestação
de contas. Termo inicial.
Intimação da decisão.
Na vigência do CPC/1973,
prevalecia a orientação de que a
contagem do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, que se
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abria ao réu para cumprir a
obrigação de prestar contas, devia
ser feita a partir do trânsito em
julgado
da
sentença,
independentemente de citação ou
intimação pessoal. O fundamento
principal da referida tese era de
que, nos termos do art. 915, § 2º,
CPC/1973, o ato que condena o
réu a prestar contas possui a
natureza de sentença, impugnável
por meio de apelação, dotada de
efeito suspensivo. Por seu turno, à
luz do atual Código de Processo
Civil, o pronunciamento que julga
procedente a primeira fase da
ação de exigir contas tem
natureza jurídica de decisão
interlocutória de mérito, recorrível
por
meio
de
agravo
de
instrumento. Por essa razão, a
contagem do prazo previsto no art.
550, § 5º, do CPC/2015 começa a
fluir automaticamente a partir da
intimação do réu, na pessoa do
seu
advogado,
acerca
da
respectiva decisão, porquanto o
recurso cabível contra o decisum,
em regra, não tem efeito
suspensivo
(art.
995
do
CPC/2015).
REsp 1.847.194/MS
STJ
Herança
jacente.
Legitimidade ativa do juiz.
Poderes de instauração e
instrução do procedimento.
Poder dever do magistrado.

O propósito recursal consiste em
definir se a instauração do
procedimento especial de herança
jacente por um ente municipal,
mas sem a devida instrução com
os documentos indispensáveis,
ainda
que
desatendida
a
intimação para emendar a petição
inicial, enseja o indeferimento da
exordial e, por conseguinte, a
extinção do processo sem
resolução do mérito. A herança
jacente, prevista nos arts. 738 a
743 do CPC/2015, é um
procedimento
especial
de
jurisdição voluntária que consiste,
grosso modo, na arrecadação
judicial de bens da pessoa
falecida, com declaração, ao final,
da herança vacante, ocasião em
que se transfere o acervo
hereditário para o domínio público,
salvo se comparecer em juízo
quem legitimamente os reclame. A
instauração desse procedimento
pode ser intentada, consoante
dispõem os arts. 720 e 722 do
CPC/2015,
por
qualquer
interessado,
pelo
Ministério
Público, pela Defensoria Pública e
pela Fazenda Pública, bem como
pelo juiz, de ofício, nos termos da
exegese do art. 738 do CPC/2015,
segundo o qual, "nos casos em
que a lei considere jacente a
herança, o juiz em cuja comarca
tiver
domicílio
o
falecido
procederá
imediatamente
à
arrecadação dos respectivos

Fale Conosco:contato@cursofmb.com.br - 11 3884-7844- ®2006 - 2019 Curso preparatório FMB. Todos os direitos reservados

Rua Pamplona, 1445 - 13 - Jardins - São Paulo - SP

bens".
A
herança
jacente
excepciona, com isso, o princípio
da
demanda
(inércia
da
jurisdição), tendo em vista que o
CPC/2015 confere legitimidade ao
juiz para atuar ativamente,
independente de provocação, seja
para a instauração do processo,
seja para a sua instrução. Não se
instaurando o processo por
iniciativa do próprio juiz, leva-se o
fato ensejador da sua abertura
(morte de alguém que deixe bens
sem a existência de herdeiros ou
sucessores) ao conhecimento do
magistrado através da petição
inicial, observando-se os arts. 319
a 321 do CPC/2015, que definem
os elementos e documentos
inerentes à exordial. Entretanto,
evidenciando-se
alguma
irregularidade
sanável
pelo
julgador, impõe-se a intimação da
parte autora/requerente para
emendar a inicial (art. 321, caput,
do CPC/2015), dirimindo o vício.
Não atendida a contento a
intimação, será o caso de
indeferimento da petição inicial
(art. 321, parágrafo único, c/c o
art. 330, IV, ambos do CPC/2015),
culminando na extinção do
processo, sem resolução do
mérito (art. 485, I, do CPC/2015).
No entanto, no caso específico da
herança jacente, a regra disposta
no art. 321 do CPC/2015 comporta
mitigação, de forma que, mesmo
que a parte autora não supra a

mácula constatada, exige-se do
juiz do domicílio do autor da
herança, antes da prolação da
sentença terminativa, a adoção de
diligências mínimas, ao menos na
comarca da sua jurisdição, a fim
de
elucidar
os
fatos
imprescindíveis
ao
regular
processamento do feito, oficiandose as repartições públicas locais,
os estabelecimentos que entender
pertinentes,
bem
como
a
vizinhança do domicílio do
falecido. Isso porque a lei confere
legitimidade ao próprio juiz para
atuar ativamente no procedimento
de herança jacente, independente
de provocação, seja para iniciar o
processo (art. 738 do CPC/2015),
seja para instruir devidamente o
feito,
devendo,
inclusive,
diligenciar pessoalmente no lugar
em que situados os bens a serem
arrolados
e
expedir
carta
precatória a juízo de comarca
diversa para a arrecadação dos
bens nela situados. Ademais, o
diploma processual em vigor,
visando assegurar a efetiva
prestação jurisdicional, assenta o
princípio
da
cooperação,
passando a exigir a colaboração
com o Poder Judiciário não só dos
sujeitos do processo, mas
também de terceiros e do Poder
Público, conforme interpretação
sistemática dos arts. 6º, 380 e 438
do CPC/2015.Dessume-se, nesse
contexto, que a efetiva instrução e

Fale Conosco:contato@cursofmb.com.br - 11 3884-7844- ®2006 - 2019 Curso preparatório FMB. Todos os direitos reservados

Rua Pamplona, 1445 - 13 - Jardins - São Paulo - SP

o regular processamento da
herança jacente constitui um
poder-dever do magistrado, o
qual, tendo ciência dos fatos
ensejadores à abertura desse
procedimento, seja por conta
própria, seja por provocação, deve
proceder ativamente, adotando as
medidas mínimas necessárias e
cabíveis.
REsp 1.812.459/ES
STJ - CPC/2015. Cumprimento
de sentença. Intimação do
executado para pagamento, sob
pena de multa e fixação de
honorários. Despacho de mero
expediente.
Agravo
de
instrumento. Descabimento.
Na vigência do CPC/1973, o início
da fase de cumprimento de
sentença se dava de ofício pelo
juiz da causa, com a intimação do
devedor para pagar a quantia
fixada na sentença transitada em
julgado ou apurada em liquidação.
Dessa forma, o Superior Tribunal
de Justiça, ao interpretar o art.
475-J daquele diploma legal,
firmou entendimento que, no
cumprimento de sentença, a
intimação do vencido para
pagamento,
sob
pena
de
imposição de multa, tem o condão
de causar gravame a parte,
possuindo, portanto, conteúdo
decisório. Todavia, com o advento
do Novo Código de Processo Civil,

o início da fase de cumprimento de
sentença para pagamento de
quantia certa passou a depender
de requerimento do credor. Eis o
teor do art. 523 do NCPC: "No
caso de condenação em quantia
certa, ou já fixada em liquidação, e
no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a
requerimento
do
exequente,
sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas,
se houver". Observa-se que,
agora, a intimação do devedor
para pagamento se afigura como
despacho de mero expediente,
pois é consectário legal da
provocação do credor para a
satisfação do seu crédito. O juiz
simplesmente
cumpre
o
procedimento determinado pelo
Código de Processo Civil. Dessa
forma, é irrecorrível o ato judicial
que determina a intimação do
devedor para o pagamento de
quantia certa, por ter natureza
jurídica de despacho.
REsp 1.837.211/MG
STJ - Inventário. Cumprimento
de
sentença.
Crédito
constituído em face de um dos
herdeiros. Homologação da
partilha. Penhora no rosto dos
autos. Art. 860 do CPC/2015.
Possibilidade. Art. 642, caput,
do CPC/2015. Habilitação de
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credores
do
espólio
no
processo
de
inventário.
Inaplicabilidade à hipótese dos
autos.
Cinge-se a controvérsia a verificar
se é cabível, após a decisão
homologatória da partilha, a
efetivação de penhora no rosto
dos autos do inventário para
garantia de crédito objeto de
execução movida por terceiro em
face de um dos herdeiros. O art.
860
do
CPC/2015
prevê
expressamente que a penhora é
passível de ser levada a efeito em
processo distinto daquele em que
o crédito deveria, originariamente,
ser satisfeito, podendo recair
sobre os bens que forem
adjudicados ou que vierem a
caber ao executado. Tratando-se
de ação de inventário, este
Tribunal Superior já se manifestou
no sentido do cabimento da
penhora no rosto dos autos
quando se tratar de constrição que
objetive atingir direito a ser
atribuído a um dos herdeiros que
figure na posição de executado.
Ocorre que, no particular, o juízo
onde se processa a ação
sucessória, após o recebimento
do ofício que havia deferido o
pedido de penhora em favor do
recorrente, deixou de efetivar a
constrição ao argumento de que
essa somente seria cabível antes
da realização da partilha, haja

vista o disposto no art. 642, caput,
do CPC/2015.A norma invocada,
todavia, versa exclusivamente
acerca da habilitação de credores
do espólio no processo de
inventário, o que, de fato, pode
ocorrer, a critério dos terceiros
interessados, apenas até o
momento
da
partilha.
A
homologação
da
partilha,
portanto, nos termos da do
referido artigo, possui o condão de
impedir, tão somente, que
credores do espólio requeiram ao
juízo do inventário o pagamento
de dívidas contraídas pelo de
cujus. Assim, a homologação da
partilha, por si só, não constitui
circunstância apta a impedir que o
juízo do inventário promova a
constrição determinada por outro
juízo.
REsp 1.877.738/DF
STJ - Ações previdenciárias
decorrentes de acidente de
trabalho. Presença do INSS.
Incompetência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública.
Tema 1053.
A fixação da competência da
Justiça dos Estados para as ações
acidentárias foi prevista na Carta
de 1946 (art. 123, §1º), na Carta
de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC n.
1 de 1969 (art. 142). A regra
persistiu na Constituição de 1988
(art. 109, I), mesmo após a EC
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45/2004Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
baixou a Súmula 15: "Compete à
Justiça estadual processar e julgar
os litígios decorrentes de acidente
do trabalho". E o Supremo
Tribunal Federal, a Súmula 501:
"Compete à Justiça Ordinária
Estadual o processo e o
julgamento,
em
ambas
as
instâncias,
das
causas
de
acidente do trabalho, ainda que
promovidas contra a União, suas
autarquias, empresas públicas ou
sociedades de economia mista". O
STJ já se pronunciou, não sobre o
tema dos autos, mas acerca de
questão correlata, que decorreu
da previsão feita no art. 109, § 3º,
da Constituição de 1988. O
preceito autoriza, na hipótese de
ausência de vara federal no
domicílio
do
segurado,
a
delegação legal para que a Justiça
Estadual processe demandas de
natureza previdenciária. Decidiuse no STJ, em relevante
precedente sobre o tema: "Em
razão do próprio regramento
constitucional
e
infraconstitucional,
não
há
competência federal delegada no
âmbito dos Juizados Especiais
Estaduais, nem o Juízo Estadual,
investido de competência federal
delegada (artigo 109, parágrafo
3º, da Constituição Federal), pode
aplicar, em matéria previdenciária,
o rito de competência do Juizado

Especial Federal, diante da
vedação expressa contida no
artigo 20 da Lei n. 10.259/2001"
(REsp 661.482/PB, Relator p/
Acórdão
Ministro
Hamilton
Carvalhido, DJe 05/02/2009).O
referido art. 20 da Lei n.
10.259/2001,
que
veda
a
aplicação do procedimento dos
Juizados Especiais Federais no
juízo estadual que esteja no
exercício
de
competência
delegada (CF, art. 109, § 3º),
também proíbe, pelo diálogo entre
as fontes, a aplicação do rito dos
juizados no juízo estadual que
processe demandas acidentárias
(CF, art. 109, I). Como isso, se
equilibra o direito de acesso à
justiça com as normas relativas ao
pacto federativo, tanto nas
demandas contra o INSS em que
se
postula
benefício
previdenciário, como nas que
decorram de acidente de trabalho.
A Lei dos Juizados Especiais da
Fazenda
Pública
(Lei
n.
12.153/2009) não conflita com
esse entendimento, pois o seu art.
2º estabelece expressamente que
compete
a
esses
órgãos
"processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários
mínimos". Do preceito se extrai
que não estão incluídas nessa
competência as causas de
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interesse da União e suas
autarquias. Harmonicamente, o
art. 5º, inciso II, da mesma Lei
define que podem ser reús no
Juizado Especial da Fazenda
Pública "os Estados, o Distrito
Federal, os Territórios e os
Municípios, bem como autarquias,
fundações e empresas públicas a
eles vinculadas". Nessa linha,
antes da afetação do tema,
diversas decisões monocráticas
deram provimento a Recursos
Especiais do INSS em casos
idênticos ao destes autos, para
reformar decisões declinatórias do
Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso, sob o fundamento
de que "não há previsão para a
Autarquia Federal ser parte em
processo no Juizado Especial da
Fazenda
Pública"
(REsp
1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJe 20/03/2020).
REsp 1.866.015/SP
STJ - Ação de prestação de
contas. Interesse de agir do
inventariante. Natureza dúplice
da demanda. CPC/2015.
A ação de prestação de contas
tem por escopo aclarar o
resultado da administração de
negócios alheios (apuração da
existência de saldo credor ou
devedor) e, sob a regência do
CPC de 1973, ostentava caráter
dúplice
quanto
à
sua
propositura,
podendo
ser

deduzida tanto por quem tivesse
o dever de prestar contas
quanto pelo titular do direito de
exigi-las.
Nesse contexto, o dever de
prestar contas incumbia àquele
que administrava bens ou
interesses alheios, ao passo que
o direito de as exigir cabia
àquele em favor do qual os
negócios haviam sido geridos. A
apuração de saldo credor, em
favor de uma das partes,
implicava
a
prolação
de
sentença
condenatória
em
detrimento do devedor.
Nessa ordem de ideias, pelo
novel diploma, a legitimidade
ativa para propor a presente
ação é apenas daquele que tem
seus bens, valores ou interesses
administrados por outrem, isto é,
por aquele que detém a
pretensão de exigir contas
(CPC, art. 550). Como se
percebe,
o
referido
procedimento especial é voltado
tão somente para a ação de
exigir
contas,
ficando
a
pretensão de dar contas
relegada
ao
procedimento
comum.
No entanto, não se pode olvidar
que a pretensão de dar contas
sempre teve um procedimento
mais simples, já que o autor, de
plano, reconhecia o seu dever
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de prestar as contas, limitandose o seu mérito a desincumbir
de tal mister, recebendo a
quitação ou vendo declarado
eventual saldo credor/devedor
em relação a ele.
Importante destacar, ademais,
que embora o dever de dar
contas seja único e idêntico, o
regime jurídico processual da
prestação de contas é diverso, a
depender se a administração é
legal
ou
contratual,
notadamente em razão dos
ditames do novo art. 550 do
CPC, voltado às obrigações
derivadas de um dever negocial
de
prestá-las
(advogado,
depositário, administrador de
empresa,
síndico,
dentre
outras), e da contrapartida ao
art.
553,
destinado
processualmente às obrigações
determinadas
pela
lei
(inventariante, administrador da
falência, tutor, curador, dentre
outros).
Ademais,
assim
como
consagrado
jurisprudencialmente sob a
égide do CPC de 1973,
o Codex de 2015 explicitou o
dever do autor de, na petição
inicial,
especificar,
detalhadamente, as razões
pelas quais exige as contas,
instruindo-a com documentos

comprobatórios
dessa
necessidade, se existirem.
São as causas de pedir remota
e próxima, as quais devem ser
deduzidas, obrigatoriamente, na
exordial, a fim de demonstrar a
existência de interesse de agir
do autor.
Deveras, o inventariante é o
administrador e o representante
legal do espólio, incumbindo a
ele prestar as primeiras e
últimas declarações, exibir em
cartório os documentos relativos
ao espólio, juntar aos autos
certidões e documentos, trazer à
colação os bens recebidos pelo
herdeiro ausente, renunciante
ou excluído e requerer a
declaração de insolvência (CPC,
art. 618). Ainda, ouvidos os
interessados e com autorização
do juiz, alienar bens, transigir,
pagar dívidas e fazer despesas
necessárias para conservação e
melhoramento dos bens do
espólio (CPC, art. 619).
Dentre
os
deveres
do
inventariante está - e aqui é
importante o destaque -, o dever
de "prestar contas de sua gestão
ao deixar o cargo ou sempre que
o juiz lhe determinar" (CPC, art.
618, VII; CPC/73, art. 991, VII).
Portanto,
não
pode
o
inventariante
encerrar
seu
mister sem que antes apresente
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as contas de sua gestão. Com
efeito,
a
atribuição
do
inventariante é exigência da
norma, razão pela qual é
obrigado a prestar contas e, por
consectário lógico, o seu
interesse de agir, para ajuizar a
presente ação autônoma de
prestação
de
contas,
é
presumido.
Não se pode olvidar que, apesar
do Código de Processo prever
que o incidente de prestação de
contas do inventariante deve ser
apresentado em apenso aos
autos do inventário (CPC, art.
553), pode ocorrer a finalização
do processo sucessório sem o
acertamento das despesas.
Além do mais, como se sabe, o
inventariante
pode
vir,
futuramente, a ser civilmente
responsável pelos sonegados.
Desse modo, sobressai, nesses
casos, o interesse de agir do
inventariante na ação de
prestação de contas pelo rito
especial dos arts. 552 e 553 do
CPC/2015 (e não do art. 550 do
mesmo código).
Por fim, anote-se que, apesar de
não ser um procedimento
bifásico, a prestação de contas
deve ter mantida o seu caráter
dúplice, podendo haver débitos
ou créditos a ser liquidados pela
sentença.

REsp 1.707.014/MT
STJ - Resultado unânime do
acórdão de apelação. Embargos
de declaração. Aptidão para
alteração do resultado. Técnica
de
julgamento
ampliado.
Aplicabilidade.
A controvérsia principal diz
respeito à possibilidade de
aplicação
da
técnica
de
julgamento
ampliado
nos
embargos de declaração, tendo
em vista ter o voto divergente
concedido efeito infringente aos
embargos para reformar o
decidido unanimemente no
recurso de apelação.
Segundo
depreende-se
do
disposto no art. 942 do
CPC/2015: Quando o resultado
da apelação for não unânime, o
julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com
a presença de outros julgadores,
que serão convocados nos
termos previamente definidos no
regimento interno, em número
suficiente para garantir a
possibilidade de inversão do
resultado inicial, assegurado às
partes e a eventuais terceiros o
direito de sustentar oralmente
suas razões perante os novos
julgadores.
Portanto, diversamente dos
embargos infringentes, previsto
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no art. 530 do CPC/1973 recurso cabível quando acórdão
não unânime julgar a apelação e
reformar a sentença de mérito -,
na técnica de julgamento
ampliado não há necessidade
de alteração do resultado da
decisão de primeira instância,
mas
apenas
que
haja
divergência no julgamento do
recurso de apelação.
Assim,
o
requisito
de
modificação da sentença pelo
Tribunal ficou previsto apenas
para as hipóteses de ação
rescisória
e
agravo
de
instrumento (art. 942, § 3º, I e II,
do CPC/2015).
Ademais, apesar de o art. 942
do CPC/2015 não mencionar a
possibilidade de a divergência
ocorrer apenas em sede de
embargos de declaração, deve
ser considerado seu efeito
integrativo, de modo que há a
complementação
e
incorporação dos fundamentos
e do resultado no acórdão
embargado.
Em tal contexto, quando há
aptidão dos embargos de
declaração para influenciar o
julgamento que os precedeu,
modificando-lhes a conclusão
unânime,
devem
ser
convocados outros julgadores,

na forma do
CPC/2015.

art.

942

do

REsp 1.910.317-P
STJ - Ação civil pública.
Afastamento da cobrança de
multa por resolução do contrato
por motivo de força maior ou
caso fortuito, especialmente
roubo e furto do telefone
celular.
Relação
jurídica
litigiosa. Direito do consumidor.
Competência das Turmas da 2ª
Seção.
Cinge-se a controvérsia à
definição da Turma competente
para processar e julgar recurso
especial decorrente de ação civil
pública proposta pelo Ministério
Público estadual em face de
concessionárias do serviço de
telefonia celular com o objetivo
de afastar a cobrança de multa
em caso de resolução do
contrato por motivo de força
maior
ou
caso
fortuito,
especialmente nas hipóteses de
roubo e furto do telefone celular.
A
Corte
Especial
possui
entendimento de que compete à
Primeira Seção processar e
julgar feito em que se discute a
adequação do serviço público
concedido
(v.
g. CC
138.405/DF, Rel. p/ Acórdão
Ministro Herman Benjamin,
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Corte
Especial,
10/10/2016).

DJe

de

Ocorre que tal entendimento
não se aplica nos casos em que
a discussão dos autos esteja
restrita
ao
exame
da
abusividade ou não de cláusula
contratual que rege relação de
natureza
puramente
consumerista travada entre
clientes e concessionárias do
serviço de telefonia celular.
Assim, levando-se em conta a
natureza dessa relação jurídica
litigiosa, compete às Turmas
que integram a Segunda Seção
processar e julgar a presente
questão.
CC 165.221/DF
STJ - Homologação de sentença
estrangeira.
Fixação
de
honorários advocatícios. Art.
85, § 8º do CPC. Valor
discutidos na sentença a ser
homologada. Pedido de Vista.
A
Corte
Especial,
por
unanimidade, deferiu o pedido
de homologação de sentença
estrangeira, nos termos do voto
do Ministro Relator. Quanto aos
honorários
advocatícios,
o
Ministro Relator fixou o valor em
R$ 40.000,00, defendendo que
deve ser aplicado ao caso o Art.
85, § 8º do CPC, que prevê a

utilização
de
apreciação
equitativa e, nesse ponto, deve
ser utilizado como um dos
critérios para o estabelecimento
do
montante
o
proveito
econômico
discutido
na
sentença a ser homologada,
frisando que esse valor, porém,
não deve ser utilizado como
simples base de cálculo para a
verba honorária. Nesse ponto, o
Ministro
Relator
foi
acompanhado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino.
Divergiram a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura,
acompanhada
pelos
Srs.
Ministros Francisco Falcão e
Herman Benjamin, fixando o
valor
em
R$
5.000,00,
defendendo que deve ser
aplicado ao caso o Art. 85, § 8º
do CPC, mas que os valores
discutidos na sentença a ser
homologada não devem ser
levados em conta na fixação da
verba honorária, considerando
que o STJ se limita a analisar
aspectos formais nessa espécie
de processo. Por fim, pediu vista
a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
HDE 1.809/US

DIREITO EMPRESARIAL

STJ - Sociedade limitada.
Aplicação supletiva das normas
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relativas
às
sociedades
anônimas. Retirada voluntária
imotivada de sócio. Art. 1.029
do CC. Possibilidade. Liberdade
de não permanecer associado.
Garantia
constitucional.
Omissão relativa à retirada
imotivada na Lei n. 6.404/76
incompatível com a natureza
das sociedades limitadas.
A questão controvertida diz
respeito à possibilidade de o sócio
retirar-se imotivadamente, nos
termos do art. 1.029 do CC, de
sociedade limitada regida de
forma supletiva pelas normas
relativas à sociedade anônima.
Nos termos do que dispõe o
referido artigo do Código Civil, o
sócio pode se retirar da sociedade
de prazo indeterminado mediante
simples notificação aos demais
sócios. Trata-se de hipótese de
retirada voluntária imotivada. Este
dispositivo, conquanto inserido no
capítulo relativo às sociedades
simples, é perfeitamente aplicável
às sociedades de natureza
limitada,
conforme
a
jurisprudência deste Superior
Tribunal, de modo que o sócio,
também nesse tipo societário, tem
o direito de se retirar de forma
imotivada,
sem
que
seja
necessária, para tanto, a ação de
dissolução parcial. O presente
caso,
porém,
apresenta
a
peculiaridade de ser a sociedade

limitada supletivamente regida
pelas normas aplicáveis às
sociedades anônimas, conforme
expressamente
previsto
no
contrato social da recorrida,
segundo
reconhecido
pelo
Tribunal de origem. Na linha do
acórdão recorrido, o fato de a
sociedade limitada ser regida
supletivamente pela Lei das
Sociedades Anônima afasta a
possibilidade
de
retirada
imotivada do sócio. No entanto, a
aplicação supletiva da Lei n.
6.404/76 não tem o condão de
afastar o direito de retirada
imotivada
nas
sociedades
limitadas de prazo indeterminado.
Isso porque, em primeiro lugar, a
própria
Constituição
Federal
expressamente garante, em seu
art. 5º, XX, tanto o direito
fundamental
de
associação
quanto a de não associação. Há,
portanto,
liberdade
constitucionalmente garantida não
apenas de se associar, mas
também de não permanecer
associado. Em segundo lugar, a
aplicação supletiva das normas
relativas às sociedades anônimas,
autorizada pelo parágrafo único
do art. 1.053 do CC, apenas deve
ocorrer naquilo que for compatível
com o regramento das sociedades
limitadas.
Nesse
sentido,
ausência de previsão na Lei n.
6.404/76 acerca da retirada
imotivada não implica
sua
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proibição
nas
sociedades
limitadas regidas supletivamente
pelas
normas
relativas
às
sociedades
anônimas,
especialmente quando o art. 1.089
do CC determina a aplicação
supletiva do próprio Código Civil
nas hipóteses de omissão daquele
diploma. Sendo assim, não
havendo previsão específica na
Lei n. 6.404/76 acerca da retirada
imotivada, e sendo tal omissão
incompatível com a natureza das
sociedades limitadas, imperioso
reconhecer a possibilidade de
aplicação do art. 1.029 do CC.
Desse modo, ainda que o contrato
social tenha optado pela regência
supletiva da Lei n. 6.404/76, há
direito potestativo de retirada
imotivada do sócio na sociedade
limitada em questão. E, tendo sido
devidamente exercido tal direito,
não mais se mostra possível a
convocação de reunião com a
finalidade de deliberar sobre
exclusão do sócio que já se
retirou.
REsp 1.839.078/SP

DIREITO FALIMENTAR
STJ - Massa falida. Litigância de
má-fé. Condenação. Natureza.
Encargos
da
massa.
Preferenciais.
Habilitação.
Desnecessidade.
Ressalvas
legais.

A controvérsia reside na qualidade
que se deve atribuir à pena
imposta em ação de embargos de
terceiro, na qual se imputou à
massa falida a pecha de litigante
de má-fé. Segundo o disposto no
art. 35 da lei processual revogada,
a sanção deve ser computada
como
custas
processuais,
traduzindo "encargo da massa",
na forma prevista pelo art. 124, §
1º,
do
Decreto-Lei
n.
7.661/1945.Contudo, a Corte
local, sem afastar a natureza da
pena imposta, concluiu que as
custas
qualificadas
como
encargos da massa são aquelas
estritamente relacionadas ao
processo de falência e não, em
outros feitos. Convém assinalar
que os embargos de terceiro nos
quais imposta a pena por litigância
de má-fé foram opostos de forma
incidental ao processo de falência,
contra ato praticado pelo síndico
da massa, que arrecadou bem
imóvel indevidamente. No ponto, o
STJ tem precedente no sentido de
que "[a] lei falimentar estabeleceu
como encargos da massa falida as
custas judiciais do processo da
falência, dos seus incidentes e das
ações em que a massa for
vencida, as quais compreendem
taxas judiciárias, emolumentos,
verbas dos peritos, publicações,
entre outras" (REsp 1.070.149/SP,
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
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Terceira Turma, julgado em
15/12/2011, DJe 01/02/2012).Vale
lembrar
que
no
processo
falimentar há dois grupos de
credores: os credores da falência
propriamente dita e os credores da
massa, que "são aqueles que têm
créditos sobre a massa depois de
a falência ter sido decretada.
Esses
credores,
por
não
precisarem se habilitar, não estão
sujeitos à verificação de créditos".
Assim, respeitadas as ressalvas
legais do próprio art. 124 do
Decreto-Lei
n.
7.661/1945
(créditos trabalhistas e créditos
com garantia real), não há se falar
em habilitação, já que, por
expressa disposição legal, os
encargos
da
massa
são
preferenciais com relação aos
demais créditos da própria
falência.
REsp 1.383.914/RS

DIREITO TRIBUTÁRIO
STJ - Execução fiscal. Exceção
de pré-executividade. Exclusão
do sócio do polo passivo.
Prosseguimento da execução,
em relação ao executado e/ou
responsáveis.
Honorários
advocatícios. Tema 961.
Construção
doutrinária
e
jurisprudencial, a Exceção de PréExecutividade consiste em meio
de defesa do executado, tal qual

os Embargos à Execução. Difere
deste último, sobretudo, pelo
objeto: enquanto os Embargos à
Execução
podem
envolver
qualquer matéria, a Exceção de
Pré-Executividade limita-se a
versar
sobre
questões
cognoscíveis ex officio, que não
demandem dilação probatória. Ato
postulatório que é, a Exceção de
Pré-Executividade não prescinde
da representação, em juízo, por
advogado regularmente inscrito
nos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil. Por isso,
antes mesmo da afetação do
presente Recurso Especial ao rito
dos repetitivos, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
pacificara o entendimento sobre a
matéria, no sentido de serem
devidos honorários advocatícios,
quando acolhida a Exceção de
Pré-Executividade para excluir o
excipiente, ainda que não extinta a
Execução Fiscal, porquanto "a
exceção de pré-executividade
contenciosa e que enseja a
extinção da relação processual
em face de um dos sujeitos da
lide,
que
para
invocá-la
empreende
contratação
de
profissional torna inequívoca o
cabimento de verba honorária, por
força da sucumbência informada
pelo princípio da causalidade. (...)
a
imposição
dos
ônus
processuais, no Direito Brasileiro,
pauta-se
pelo princípio
da
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sucumbência,
norteado
pelo
princípio da causalidade, segundo
o qual aquele que deu causa à
instauração do processo deve
arcar com as despesas dele
decorrentes" (STJ, AgRg no REsp
1.180.908/MG, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe de
25/08/2010).O
entendimento
condiz com os posicionamentos
do STJ em matéria de honorários
de advogado. De fato, quando
confrontado ou com a literalidade
do art. 20 do CPC/1973 ou com a
aplicação de regras isentivas dos
honorários, este Tribunal vem, de
modo sistemático, interpretando
restritivamente as últimas normas,
e extensivamente o primeiro
dispositivo
processual,
considerando o vetusto princípio
de direito segundo o qual a lei não
pode onerar aquele em cujo favor
opera. Tal foi o raciocínio que
presidiu a edição da Súmula 153
do STJ: "A desistência da
execução
fiscal,
após
o
oferecimento dos embargos não
exime o exequente dos encargos
da sucumbência". Semelhante
razão inspirou o julgamento do
Recurso Especial 1.185.036/PE,
sob o regime dos recursos
repetitivos, no qual se questionava
a possibilidade de condenação da
Fazenda Pública ao pagamento
de honorários sucumbenciais, em
decorrência da integral extinção
da
Execução
Fiscal,
pelo

acolhimento de Exceção de PréExecutividade.
No
aludido
julgamento restou assentada "a
possibilidade de condenação da
Fazenda Pública ao pagamento
de
honorários
advocatícios
quando acolhida a Exceção de
Pré-Executividade e extinta a
Execução Fiscal" (STJ, REsp
1.185.036/PE,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Primeira
Seção, DJe de 01/10/2010).O
mesmo se passa quando a
Exceção de Pré-Executividade,
acolhida, acarreta a extinção
parcial do objeto da execução, ou
seja, quando o acolhimento da
objeção implica a redução do valor
exequendo, conforme diversos
precedentes desta Corte. O
mesmo
entendimento,
pelo
cabimento de honorários de
advogado, firmou a Corte Especial
do STJ, no REsp 1.134.186/RS,
julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, quando acolhida,
ainda que
parcialmente,
a
impugnação ao cumprimento da
sentença, registrando o voto
condutor do aludido acórdão que
"o acolhimento ainda que parcial
da
impugnação
gerará
o
arbitramento dos honorários, que
serão fixados nos termos do art.
20, § 4º, do CPC, do mesmo modo
que o acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade,
porquanto, nessa hipótese, há
extinção também parcial da
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execução"
(STJ,
REsp
1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de 21/10/2011).As hipóteses
de acolhimento, ainda que parcial,
da impugnação ao cumprimento
de sentença e de acolhimento da
Exceção de Pré-Executividade,
para
reduzir
o
montante
exequendo, são em tudo análogas
à hipótese ora em julgamento, ou
seja, acolhimento da Exceção de
Pré-Executividade, para excluir
determinado executado do polo
passivo da execução fiscal, que
não é extinta, prosseguindo o
feito, em relação aos demais
executados. Nenhuma delas põe
fim ao processo, ou seja, a
natureza dos pronunciamentos
não é outra, senão a de decisão
interlocutória. A rigor, o que difere
as primeiras hipóteses do caso em
análise é o objeto sobre o qual
recaem. O caso em julgamento
opera a extinção parcial subjetiva
do processo, aqueles, a extinção
parcial
objetiva.
Sendo
as
hipóteses espécies de extinção
parcial do processo, clara está a
adequação de tratá-las por igual:
ubi eadem ratio ibi idem jus.
REsp 1.764.405/SP

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

STJ - Multa do art. 249 do ECA.
Caráter preventivo, punitivo e
pedagógico. Maioridade da
vítima.
Afastamento.
Inocorrência.
O Tribunal de origem afastou a
aplicação da penalidade prevista
no art. 249 do ECA unicamente
em decorrência do advento da
maioridade civil da apontada
vítima.
Contudo, o simples advento da
maioridade
não
pode
ser
fundamento para o afastamento
da multa do art. 249 do ECA, sob
pena de esvaziamento do instituto
e enfraquecimento da rede
protetora
estabelecida
pelo
diploma legal.
Precedentes desta Corte Superior
reconhecem não somente o
caráter punitivo da referida multa,
mas também os igualmente
importantes
aspectos
pedagógicos e preventivos, a fim
de se evitar a perpetração de
condutas de tal natureza.
Conclui-se que a maioridade civil
não tem o condão de retroagir
para afastar os efeitos da
aplicação do ECA.
REsp 1.653.405-RJ
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
STJ - Benefício previdenciário.
Art. 115, II, da Lei n. 8.213/1991.
Devolução de valores recebidos
por força de interpretação
errônea e de má aplicação da
lei. Não ocorrência. Erro
material ou operacional da
administração.
Inequívoca
presença da boa-fé objetiva.
Possibilidade de devolução.
Tema 979.
O beneficiário não pode ser
penalizado pela interpretação
errônea ou pela má aplicação da
lei previdenciária ao receber valor
além do devido. Diz-se desse
modo porque também é deverpoder da Administração bem
interpretar a legislação que deve
por ela ser aplicada no pagamento
dos benefícios. É regra geral do
direito que ao administrado não é
permitido
alegar
o
desconhecimento da legislação,
no entanto, não é dado exigir
daquele que recebe o valor acima
do devido pela Previdência Social
a percepção da interpretação de
todo o complexo legislativo, legal
e
infralegal
utilizado
pela
Administração para o pagamento
do benefício. Dentro dessa
perspectiva, esta Corte Superior
evoluiu a sua jurisprudência
passando
a
adotar
o
entendimento no sentido de que,

para a não devolução dos valores
recebidos indevidamente pelo
beneficiário da Previdência Social,
é imprescindível, além do caráter
alimentar da verba e do princípio
da irrepetibilidade do benefício, a
presença da boa-fé objetiva
daquele que recebe parcelas tidas
por indevidas pela administração.
Essas situações não refletem
qualquer condição para que o
cidadão compreenda de forma
inequívoca que recebeu a maior o
que não lhe era devido. Assim,
nessas circunstâncias, evidenciase não ser possível exigir-se do
beneficiário a devolução de
valores pagos pelo INSS, ainda
que
indevidamente.
Diferentemente das hipóteses
anteriores (interpretação errônea
e má aplicação da lei), onde o
elemento objetivo é, por si,
suficiente para levar à conclusão
de que o segurado recebeu o
benefício de boa-fé, assegurandolhe o direito da não devolução do
valor recebido indevidamente, a
hipótese de erro material ou
operacional deve ser analisado
caso a caso, de modo a averiguar
se o beneficiário/segurado tinha
condições de compreender a
respeito do não pertencimento dos
valores recebidos, de modo a se
lhe exigir comportamento diverso,
diante do seu dever de lealdade
para com a Administração
Previdenciária. Nesse contexto, é
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possível afirmar que há erros
materiais ou operacionais que se
mostram incompatíveis com a
indispensável boa-fé objetiva,
dando ensejo ao ressarcimento do
indébito, situação que foi muito
bem retratada no MS n.
19.260/DF, da relatoria do Ministro
Herman
Benjamin,
DJe
03/09/2014, ao exemplificar uma
situação hipotética de um servidor
que não possui filhos e recebeu,
por erro da Administração, auxílio
natalidade. Assim, os erros
materiais
ou
operacionais
cometidos pela Administração
Previdenciária que não se
enquadrem nas hipóteses de
interpretação errônea e má
aplicação da lei e não sejam
capazes
de
despertar
no
beneficiário
inequívoca
compreensão da irregularidade do
pagamento abrem a possibilidade
do ressarcimento. Dessa forma,
pode-se afirmar com segurança
que no caso de erro material ou
operacional,
para
fins
de
ressarcimento administrativo do
valor pago indevidamente, devese averiguar a presença da boa-fé
do
segurado/beneficiário,
concernente na sua aptidão para
compreender,
de
forma
inequívoca, a irregularidade do
pagamento. O artigo 154, § 3º, do
Decreto n. 3.048/1999 autoriza a
Administração Previdenciária a
proceder o desconto daquilo que

pagou indevidamente. Todavia, a
dedução no benefício só deverá
ocorrer quando se estiver diante
de erro da administração. Nesse
caso, caberá à Administração
Previdenciária, ao instaurar o
devido processo administrativo,
observar as peculiaridades de
cada
caso
concreto,
com
desconto
no
benefício
no
percentual de até 30% (trinta por
cento).
REsp 1.381.734/RN
STJ - Aposentadoria especial.
Direito à implementação do
benefício. Segurado que não
cessou o exercício da atividade
especial antes da concessão
definitiva
do
benefício.
Cabimento. Atividade especial
exercida para garantia da
subsistência em decorrência da
indevida
denegação
administrativa. Art. 57, § 8º, da
Lei n. 8.213/1991.
A questão discutida recursal gira
em torno do direito à implantação
do
benefício
aposentadoria
especial, mesmo que o segurado
ainda não tenha cessado o
exercício da atividade especial,
enquanto aguarda o desfecho do
processo
judicial
para
a
concessão do benefício, sob a
interpretação do § 8º do art. 57 da
Lei n. 8.213/1991 (§ 8º Aplica-se o
disposto no art. 46 ao segurado
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aposentado nos termos deste
artigo que continuar no exercício
de atividade ou operação que o
sujeite aos agentes nocivos
constantes da relação referida no
art. 58 desta Lei).O Tribunal a quo,
ao enfrentar a situação jurídica,
aplicou ao caso o disposto no art.
46 da Lei n. 8.213/1991, que
assim dispõe, in verbis: "O
aposentado por invalidez que
retornar
voluntariamente
à
atividade terá sua aposentadoria
automaticamente cancelada, a
partir da data do retorno". Todavia,
não é possível condicionar o
reconhecimento do direito à
implementação da aposentadoria
especial ao prévio desligamento
do vínculo laboral em que exercida
atividade em condições especiais,
uma vez que, dessa forma, estarse-ia impondo ao segurado que
deixasse de exercer a atividade
que lhe garante a subsistência
antes da concessão definitiva do
benefício substitutivo de sua
renda. Quando é reconhecido
judicialmente que o segurado
preenche todos os requisitos para
a
concessão
do
benefício
aposentadoria especial na data do
requerimento administrativo, a
demora no reconhecimento de
seu direito e na concessão de seu
benefício não pode ser a ele
imputada, uma vez que derivou da
negativa de direito por parte do
INSS. Em verdade, o segurado é

compelido a continuar exercendo
atividade em condições especiais,
em virtude da injustificada
denegação administrativa, pois
precisa garantir sua subsistência
no período compreendido entre o
pedido
administrativo
e
a
concessão definitiva do benefício,
a partir da qual, nos termos do art.
57, § 8º, da Lei n. 8.213/1991, é
que fica vedado o exercício de
atividades
em
condições
especiais.Com
efeito,
não
reconhecer o direito ao benefício
aposentadoria
especial
ao
segurado, no decorrer dos
processos
administrativo
e
judicial, ao invés de concretizar o
real objetivo protetivo da norma,
isto é, tutelar a incolumidade física
do trabalhador submetido a
condições
insalubres
ou
perigosas, termina por vulnerar
novamente aquele segurado que
teve
o
seu
benefício
indevidamente indeferido e só
continuou a exercer atividade
especial para
garantir
sua
subsistência. Destarte, apenas se
pode impor a vedação ao
exercício de atividades em
condições especiais a partir da
concessão do benefício, uma vez
que, antes desta, o segurado não
está em gozo de um benefício
substitutivo de sua renda a
justificar tal proibição. Outrossim,
deve ser destacado que a
interpretação
ora
proposta
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encontra respaldo na Instrução
Normativa n. 77/2015 do INSS, a
qual, ao disciplinar a cessação da
aposentadoria especial em caso
de permanência ou retorno à
atividade
ensejadora
da
concessão
do
benefício,
expressamente prevê que o
período entre a data do
requerimento administrativo e a
data da ciência da decisão
concessiva do benefício não é
considerado como permanência
ou retorno à atividade.
REsp 1.764.559/SP

DIREITO DO TRABALHO

STJ - Contribuição sindical
compulsória (imposto sindical).
Servidor Público. Art. 114, III, da
CF.
Adequação
da
jurisprudência do STJ. Tema n.
994/STF.
RE
1.089.282/AM.
Competência
da
Justiça
Comum para servidor público
com
vínculo
estatutário.
Competência da Justiça do
Trabalho para servidor público
com vínculo celetista. Nova
interpretação da Súmula 222 do
STJ.
Com o advento do art. 114, da
Constituição Federal de 1988 (em
sua redação original), firmou-se a
interpretação restritiva de que a
competência da justiça laboral

somente abarcava as hipóteses ali
expressas e que quaisquer outras
"controvérsias decorrentes da
relação de trabalho" somente o
seriam de competência daquela
justiça
especializada
acaso
sobreviesse lei que assim o
estabelecesse.
Assim,
permaneceu vigente no período a
Súmula n. 87 do extinto Tribunal
Federal de Recursos - TFR que
definiu ser da competência da
Justiça Comum o processo e
julgamento
da
contribuição
assistencial
prevista
em
convenção ou acordo coletivo e da
contribuição sindical compulsória
prevista em lei (imposto sindical),
a saber: "Compete à Justiça
Comum o processo e julgamento
de ação de cobrança de
contribuições
sindicais".
Tal
situação perdurou até o advento
da Lei n. 8.984/1995 que
estabeleceu competir " à Justiça
do Trabalho conciliar e julgar os
dissídios que tenham origem no
cumprimento de convenções
coletivas de trabalho ou acordos
coletivos de trabalho, mesmo
quando ocorram entre sindicatos
ou
entre
sindicato
de
trabalhadores e empregador"
(convenções e acordos não
homologados). Tal lei levou a
cobrança
da
contribuição
assistencial
prevista
em
convenção ou acordo coletivo
para a competência da Justiça do
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Trabalho, surgindo então dúvida a
respeito
do
destino
da
contribuição sindical compulsória
(imposto
sindical),
se
acompanharia a contribuição
assistencial ou se permaneceria
na Justiça Comum. Nesse novo
contexto, este Superior Tribunal
de Justiça produziu o precedente
nos EDcl no CC 17.765 / MG
(Segunda Seção, Rel. Min. Paulo
Costa
Leite,
julgado
em
13/08/1997) onde no qual restou
fixado que a cobrança da
contribuição sindical compulsória
(imposto sindical) deveria se dar
na
Justiça
Comum.
Posteriormente, em 23/06/1999,
com
base
no
mencionado
precedente, foi julgada pela
Segunda Seção a Súmula n.
222/STJ com o seguinte texto:
"Compete à Justiça Comum
processar e julgar as ações
relativas à contribuição sindical
prevista no art. 578 da CLT". Mais
recentemente, com o advento da
alteração do art. 114, da CF/1988,
promovida pela EC n. 45/2004,
foram inseridas na competência
da Justiça do Trabalho "as ações
oriundas da relação de trabalho,
abrangidos os entes de direito
público
externo
e
da
administração pública direta e
indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios"
(art. 114, I, CF/1988) e "as ações
sobre representação sindical,

entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores" (art. 114, III,
CF/1988).A troca da expressão
"dissídios individuais e coletivos
entre
trabalhadores
e
empregadores"
contida
na
redação original do art. 114, da
CF/1988, pela expressão "ações
oriundas da relação de trabalho",
contida na redação dada pela EC
n. 45/2004, trouxe dúvida em
relação à competência da Justiça
do Trabalho para julgar as causas
entre o Poder Público e seus
servidores estatutários. O tema foi
então enfrentado pelo STF
quando do julgamento da ADI
3.395 MC/DF (Tribunal Pleno, Rel.
Min. Cezar Peluso, julgado em
05/04/2006) que registrou: "O
disposto no art. 114, I, da
Constituição da República, não
abrange as causas instauradas
entre o Poder Público e servidor
que lhe seja vinculado por relação
jurídico-estatutária".
Contudo,
permaneceu alguma dúvida em
relação ao reflexo do julgado do
STF sobre as ações que
envolviam
as
contribuições
sindicais de servidores públicos e
o alcance do disposto no art. 114,
III, da CF/1988.Desta feita, após o
julgamento pelo STF da ADI 3.395
MC / DF, em pesquisa realizada
na jurisprudência deste STJ, no
que se refere às ações em que se
discute a técnica de tributação via

Fale Conosco:contato@cursofmb.com.br - 11 3884-7844- ®2006 - 2019 Curso preparatório FMB. Todos os direitos reservados

Rua Pamplona, 1445 - 13 - Jardins - São Paulo - SP

recolhimento e repasse, os mais
recentes precedentes da Primeira
Seção são no sentido de que o
referido julgamento em nada havia
interferido
na
regra
de
competência para a discussão da
contribuição
sindical
dos
servidores públicos, devendo esta
se dar sempre na Justiça do
Trabalho, indiferente a condição
do servidor público de celetista ou
estatutário. Do histórico, constatase
que
houve
sucessivas
alterações
em
relação
ao
posicionamento original. Migrouse de uma posição inicial (1) onde
todas as ações que versassem
sobre o imposto sindical teriam
seu destino na Justiça Comum
(Súmula n. 222/STJ), para uma
posição (2) onde as ações que
versassem sobre o imposto
sindical envolvendo todos os tipos
de celetistas (servidores ou não)
haveriam que ser destacadas e
levadas para a Justiça do
Trabalho, mantendo-se apenas as
ações que versassem sobre o
imposto
sindical
envolvendo
servidores estatutários na Justiça
Comum e, posteriormente, para
uma posição (3) na qual todas as
ações que versassem sobre o
imposto sindical (envolvendo
celetistas
ou
estatutários),
haveriam que ser julgadas na
Justiça do Trabalho. Assim, a
evolução da jurisprudência vinha
sendo no sentido de retirar essas

atribuições da Justiça Comum
transferindo-as
gradativamente
para a Justiça Laboral, que
detinha a expertise no exame das
relações
de
representação
sindical,
já
que
o
tema
"contribuição sindical" guardaria
mais afinidade com o tema
"representação sindical" que com
o tema "regime estatutário".
Ocorre
que
em
direção
diametralmente oposta àquela
que vinha tomando este Superior
Tribunal de Justiça e o Tribunal
Superior do Trabalho, o Supremo
Tribunal Federal, quando do
julgamento do Tema n. 994, no RE
1.089.282/AM (Tribunal Pleno,
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado
em sessão virtual de 27/11/2020 a
04/12/2020), firmou a seguinte
tese: "Compete à Justiça Comum
processar e julgar demandas em
que se discute o recolhimento e o
repasse de contribuição sindical
de servidores públicos regidos
pelo regime estatutário". Desta
forma, o STF determinou o retorno
deste Superior Tribunal de Justiça
um passo atrás para a posição
jurisprudencial
intermediária
anterior, qual seja, a de que: (a) as
ações em que se discute a
contribuição sindical (imposto
sindical) de servidor púbico
estatutário, após o advento da EC
n. 45/2004, devem continuar ser
ajuizadas na Justiça Comum e (b)
as ações em que se discute a
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contribuição sindical (imposto
sindical) de servidor púbico
celetista, após o advento da EC n.
45/2004, devem ser ajuizadas na
Justiça do Trabalho. Desse modo,
deve ser dada nova interpretação
ao enunciado n. 222 da Súmula
deste STJ ("Compete à Justiça
Comum processar e julgar as
ações relativas à contribuição
sindical prevista no art. 578 da
CLT") para abarcar apenas as
situações em que a contribuição
sindical (imposto sindical) diz
respeito a servidores públicos
estatutários,
mantendo-se
a
competência para processar e
julgar as ações relativas à
contribuição sindical referente a
celetistas (servidores ou não) na
Justiça do Trabalho.
CC 147.784/PR

DIREITO ELEITORAL
STF - Limitações à autonomia
partidária.
É vedada a fusão ou incorporação
de partidos políticos que tenham
obtido o registro definitivo do
Tribunal Superior Eleitoral há
menos de 5 anos.
A Constituição Federal (CF)
garante a liberdade para a criação,
fusão, incorporação e extinção de
partidos
políticos,
a
eles
assegurando a autonomia. Mas

não há liberdade absoluta,
tampouco
autonomia
sem
limitação.
A
norma
legal
impugnada não afeta, reduz ou
condiciona a autonomia partidária,
porque o espaço de atuação livre
dos partidos políticos conforma-se
a normas jurídicas postas para a
definição das condições pelas
quais se pode dar a criação, ou
recriação
por
fusão
ou
incorporação, de partido sem
intervir no seu funcionamento
interno (1).
Na hipótese, a limitação temporal
impeditiva
da
fusão
ou
incorporação de partidos políticos,
criados há menos de cinco anos,
assegura o atendimento do
compromisso do cidadão com o
que afirma como sua opção
partidária,
evitando-se
agremiações descompromissadas
e sem substrato social, e reforça o
objetivo
do
constituinte
reformador, expresso na Emenda
Constitucional (EC) 97/2017, em
coibir o enfraquecimento da
representação partidária.
Ao estabelecer novas condições
para
a
criação,
fusão
e
incorporação de partidos políticos,
as normas eleitorais questionadas
definiram critérios a serem
analisados sob o parâmetro da
legitimidade
representativa,
fundamento do modelo partidário.
A confiança do cidadão nas
instituições democráticas conduz
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ao sentimento de democracia,
garantindo a firmeza e a dinâmica
das
organizações
políticas
estatais.
Com base nesse entendimento, o
Plenário,
por unanimidade,
converteu o julgamento da medida
cautelar em definitivo de mérito
para julgar improcedente a
presente ação direta e declarar
constitucional o § 9º do art. 29 da
Lei dos Partidos Políticos (Lei
9.096/1995), introduzido pelo art.
2º da Lei 13.107/2015 (2).
(1) Precedente
citado: ADI
5.311/DF, relatora Min. Cármen
Lúcia (DJe de 6.7.2020).
(2) Lei 9.096/1995: “Art. 29. Por
decisão de seus órgãos nacionais
de deliberação, dois ou mais
partidos poderão fundir-se num só
ou incorporar-se um ao outro. (...)
§ 9º Somente será admitida a
fusão ou incorporação de partidos
políticos que hajam obtido o
registro definitivo do Tribunal
Superior Eleitoral há, pelo menos,
5 (cinco) anos.”
ADI 6044/DF
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LEGISLAÇÃO
Súmula 643/STJ - A execução da
pena restritiva de direitos depende
do trânsito em julgado da
condenação.
Súmula 644/STJ - O núcleo de
prática jurídica deve apresentar o
instrumento de mandato quando
constituído
pelo
réu
hipossuficiente,
salvo
nas
hipóteses em que é nomeado pelo
juízo.
Súmula 645/STJ - O crime de
fraude à licitação é formal e sua
consumação
prescinde
da
comprovação do prejuízo ou da
obtenção de vantagem.
SÚMULA 646/STJ - É irrelevante
a natureza da verba trabalhista
para fins de incidência da
contribuição ao FGTS, visto que
apenas as verbas elencadas em
lei (art. 28, § 9º, da Lei n.
8.212/1991), em rol taxativo, estão
excluídas da sua base de cálculo,
por força do disposto no art. 15, §
6º, da Lei n. 8.036/1990.

Emenda Constitucional nº 109 Altera os arts. 29-A, 37, 49, 84,
163, 165, 167, 168 e 169 da
Constituição Federal e os arts. 101
e 109 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias;
acrescenta à Constituição Federal
os arts. 164-A, 167- A, 167-B, 167C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G;
revoga dispositivos do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e institui regras
transitórias sobre redução de
benefícios tributários; desvincula
parcialmente
o
superávit
financeiro de fundos públicos; e
suspende condicionalidades para
realização de despesas com
concessão de auxílio emergencial
residual
para
enfrentar
as
consequências
sociais
e
econômicas da pandemia da
Covid-19.

SÚMULA
647/STJ
São
imprescritíveis
as
ações
indenizatórias por danos morais e
materiais decorrentes de atos de
perseguição política com violação
de direitos fundamentais ocorridos
durante o regime militar.
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