INFORMATIVO 10/2020

DIREITO CONSTITUCIONAL
STF - Medida provisória
controle judicial.

e

Inexistindo
comprovação
da
ausência de urgência, não há
espaço para atuação do Poder
Judiciário
no
controle
dos
requisitos de edição de medida
provisória pelo chefe do Poder
Executivo.
Apesar de a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF)
ter se consolidado no sentido da
possibilidade de controle judicial
dos pressupostos de relevância e
urgência para a edição de
medidas provisórias, “o escrutínio
a ser feito pelo Judiciário neste
particular é de domínio estrito,
justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência
cabal desses requisitos” (RE
592.377).
A forma de se realizar esse
controle deve depender da
motivação apresentada pelo chefe
do Poder Executivo. “A motivação,
embora não seja requisito
constitucional expresso, facilita o
controle da legitimidade e dos
requisitos
constitucionais
autorizadores,
seja
pelo
Legislativo, seja pelo Judiciário”.

Existindo motivação, ainda que a
parte não concorde com os
motivos
explicitados
pelo
Presidente da República para
justificar a urgência da medida
provisória, não se pode dizer que
eles não foram apresentados e
defendidos
pelo
órgão
competente.
Ressalte-se que, na hipótese, não
se está a proceder juízo de mérito
quanto aos argumentos utilizados
para justificar a urgência na edição
da medida provisória, mas tão
somente verificar a legitimidade
de tais argumentos, para assim
realizar ou não a intervenção
judicial almejada pela parte.
No caso, trata-se de ação direta
de inconstitucionalidade com
pedido de medida cautelar, em
face da Medida Provisória
746/2016.
Com esse entendimento, o
Plenário, por unanimidade, julgou
improcedente o pedido formulado
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade.
ADI 5599/DF

STF - Tribunal do Júri: autoria e
materialidade e
absolvição
genérica.
A absolvição do réu, ante resposta
a quesito genérico de absolvição
previsto no art. 483, § 2º, do
Código de Processo Penal [CPP
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(1), independe de elementos
probatórios
ou
de
teses
veiculadas
pela
defesa,
considerada a livre convicção dos
jurados.
Em razão da norma constitucional
que consagra a soberania dos
veredictos, a sentença absolutória
de Tribunal do Júri, fundada no
quesito genérico de absolvição,
não implica nulidade da decisão a
ensejar apelação da acusação. Os
jurados podem absolver o réu com
base na livre convicção e
independentemente das teses
veiculadas,
considerados
elementos
não
jurídicos
e
extraprocessuais.
No
caso,
o
paciente
foi
pronunciado ante a prática de
crime previsto no art. 121, § 2º, II,
IV e VI, combinado com o art. 14,
II
(tentativa
de
homicídio
qualificado), do Código Penal
(CP). Submetido a julgamento, o
Conselho de Sentença respondeu
afirmativamente aos quesitos
alusivos à materialidade e autoria.
Na sequência, indagados os
jurados se absolviam o acusado, a
resposta foi positiva, encerrandose a votação. Após, o tribunal de
justiça proveu apelação interposta
pelo Parquet para determinar a
realização de novo Júri, por
considerar
que
a
decisão
absolutória foi contrária às provas
do processo.

Com base nesse entendimento, a
Primeira Turma, por maioria,
deferiu a ordem de habeas
corpus,
para
reestabelecer
decisão
absolutória.
(1) CPP: “Art. 483. Os quesitos
serão formulados na seguinte
ordem, indagando sobre: I – a
materialidade do fato; II – a autoria
ou participação; III – se o acusado
deve ser absolvido; IV – se existe
causa de diminuição de pena
alegada pela defesa; V – se existe
circunstância qualificadora ou
causa de aumento de pena
reconhecidas na pronúncia ou em
decisões posteriores que julgaram
admissível a acusação. (...) §
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?”
HC 178777/MG
STF - Legitimidade para o
ajuizamento das ações de
controle
concentrado
de
constitucionalidade.
A entidade que não representa a
totalidade de sua categoria
profissional
não
possui
legitimidade
ativa
para
ajuizamento de ações de controle
concentrado
de
constitucionalidade.
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A Constituição Federal (CF)
estabelece, em seu art. 103, o rol
de legitimados para a propositura
de ações de controle concentrado
de constitucionalidade, dentre os
quais estão as confederações
sindicais e entidades de classe
[CF, art. 103, IX (1)].
O Supremo Tribunal Federal
consolidou entendimento de que a
legitimidade para o ajuizamento
das
ações
de
controle
concentrado
de
constitucionalidade por parte de
confederações
sindicais
e
entidades de classe pressupõe:
(a) a caracterização como
entidade de classe ou sindical,
decorrente da representação de
categoria
empresarial
ou
profissional; (b) a abrangência
ampla
desse
vínculo
de
representação, exigindo-se que a
entidade represente toda a
respectiva categoria, e não
apenas fração dela; (c) o caráter
nacional da representatividade,
aferida pela demonstração da
presença da entidade em pelo
menos
9
(nove)
estados
brasileiros; e (d) a pertinência
temática entre as finalidades
institucionais da entidade e o
objeto da impugnação.
À vista disso, o Plenário, por
maioria, conheceu do agravo
regimental
e
negou-lhe
provimento por entender que a
entidade não representa toda a

respectiva categoria profissional
e, dessa forma, carece de
legitimidade ativa para propositura
da ação.
(1) CF: “Art. 103. Podem propor a
ação
direta
de
inconstitucionalidade e a ação
declaratória
de
constitucionalidade: (...) IX –
confederação sindical ou entidade
de classe de âmbito nacional.”
ADI 6465 AgR/DF
STF - Princípio da isonomia:
pensão por morte e tratamento
diferenciado entre homem e
mulher.
É
inconstitucional,
por
transgressão ao princípio da
isonomia
entre
homens
e
mulheres [Constituição Federal
(CF), art. 5º, I], a exigência de
requisitos legais diferenciados
para efeito de outorga de pensão
por morte de ex-servidores
públicos em relação a seus
respectivos
cônjuges
ou
companheiros/companheiras (CF,
art. 201, V).
Portanto, contraria o referido
postulado constitucional exigir,
para concessão da pensão por
morte ao cônjuge varão supérstite,
a comprovação de invalidez e de
dependência econômica não
exigidos
à
mulher
ou
companheira. Isso porque estudos
recentes do Instituto de Pesquisa
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Econômica
Aplicada
(IPEA)
revelam a importância das
mulheres como “chefes de
família”,
o
que
torna
completamente ultrapassada a
presunção
de
dependência
econômica da mulher em relação
a seu cônjuge ou companheiro a
justificar
a
mencionada
discriminação.
No caso, a atual lei que disciplina
o regime de previdência social dos
servidores públicos do estado do
Rio
Grande
do
Sul
(Lei
Complementar
estadual
15.142/2018)
revogou
expressamente a Lei estadual
7.672/1982, que exigia essa
comprovação de invalidez e de
dependência
econômica
do
cônjuge varão para o recebimento
de pensão por morte. Assim,
eliminou qualquer fator de
discriminação entre homens e
mulheres e consagrou, de
maneira explícita, a presunção de
dependência
econômica
do
cônjuge
ou
companheiro/companheira, sem
nenhuma ressalva concernente ao
gênero do beneficiário.
Ademais, não há ofensa ao
princípio da fonte de custeio, eis
que o argumento relativo à
necessária
indicação
de
contrapartida — como condição
para fazer cumprir o princípio
constitucional da igualdade — não
se justifica, por tratar-se de

benefício já instituído, sem que a
ele corresponda aumento do valor
pago.
As
contribuições
previdenciárias continuam a ser
adimplidas pelos respectivos
segurados, independentemente
do gênero a que pertencem,
alimentadas
por
alíquotas
estáveis e com idêntico índice
percentual, sem que se registre
aumento no valor ou no quantum
do respectivo benefício de ordem
previdenciária.
O art. 201, V, da CF é preceito
autoaplicável,
revestido
de
aplicabilidade direta, imediata e
integral, qualificando-se como
estrutura jurídica dotada de
suficiente densidade normativa, a
tornar
prescindível
qualquer
mediação
legislativa
concretizadora.
Com base nesse entendimento, o
Plenário, ao apreciar o Tema 457
da repercussão geral, negou
provimento
a
recurso
extraordinário.
RE-659424- RS

DIREITO ADMINISTRATIVO
STF - Pessoa jurídica de direito
privado e sanção de polícia.
É constitucional a delegação do
poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito
privado
integrantes
da
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Administração Pública indireta de
capital social majoritariamente
público
que
prestem
exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial.
O fato de a pessoa jurídica
integrante
da
Administração
Pública indireta destinatária da
delegação da atividade de polícia
administrativa ser constituída sob
a roupagem do regime privado
não a impede de exercer a função
pública de polícia administrativa.
O regime jurídico híbrido das
estatais prestadoras de serviço
público em regime de monopólio é
plenamente compatível com a
delegação, nos mesmos termos
em
que
se
admite
a
constitucionalidade do exercício
delegado de atividade de polícia
por entidades de regime jurídico
de direito público. Isso porque a
incidência de normas de direito
público em relação àquelas
entidades
da
Administração
indireta tem o condão de as
aproximar do regime de direito
público, do regime fazendário e
acabar
por
desempenhar
atividade própria do Estado.
O Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ao desdobrar o ciclo de
polícia, entende que somente os
atos relativos ao consentimento e
à fiscalização são delegáveis, pois
aqueles referentes à legislação e
à sanção derivam do poder de

coerção do Poder Público.
Segundo a teoria do ciclo de
polícia, o atributo da coercibilidade
é identificado na fase de sanção
de polícia e caracteriza-se pela
aptidão que o ato de polícia possui
de criar unilateralmente uma
obrigação a ser adimplida pelo seu
destinatário.
Apesar da substancialidade da
tese, verifica-se que, em relação
às estatais prestadoras de serviço
público de atuação própria do
Estado e em regime de monopólio,
não há razão para o afastamento
do atributo da coercibilidade
inerente ao exercício do poder de
polícia, sob pena de esvaziamento
da finalidade para a qual aquelas
entidades foram criadas.
A Constituição da República, ao
autorizar a criação de empresas
públicas
e
sociedades
de
economia mista que tenham por
objeto exclusivo a prestação de
serviços públicos de atuação
típica do Estado, autoriza,
consequentemente, a delegação
dos
meios
necessários
à
realização do serviço público
delegado, sob pena de restar
inviabilizada a atuação dessas
entidades na prestação de
serviços públicos.
Por outro lado, cumpre ressaltar a
única fase do ciclo de polícia que,
por
sua
natureza,
é
absolutamente indelegável: a
ordem de polícia, ou seja, a função
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legislativa.
A
competência
legislativa é restrita aos entes
públicos previstos na Constituição
da República, sendo vedada sua
delegação, fora das hipóteses
expressamente autorizadas no
tecido constitucional, a pessoas
jurídicas de direito privado.
Em
suma,
os
atos
de
consentimento, de fiscalização e
de aplicação de sanções podem
ser delegados a estatais que
possam ter um regime jurídico
próximo daquele aplicável à
Fazenda Pública.
Na espécie, cuida-se de recurso
extraordinário contra acórdão do
STJ o qual prestigiou a tese de
que somente os atos relativos ao
consentimento e à fiscalização
seriam delegáveis.
Diante disso, o Tribunal, por
maioria, ao apreciar o Tema 532
da repercussão geral, conheceu e
deu
provimento
a
recurso
extraordinário para reconhecer a
compatibilidade constitucional da
delegação da atividade de
policiamento
de
trânsito
à
empresa, nos limites da tese
jurídica objetivamente fixada pelo
Pleno.
RE 633782/MG
STF – Procuradores estaduais:
honorários de sucumbência,
sistema de remuneração por
subsídio e teto constitucional.

É constitucional a percepção de
honorários de sucumbência por
procuradores
de
estadosmembros, observado o teto
previsto no art. 37, XI, da
Constituição Federal (CF) (1) no
somatório total às demais verbas
remuneratórias
recebidas
mensalmente.
Aplicam-se ao problema jurídicoconstitucional os precedentes
formados pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento de ações
diretas de inconstitucionalidade
acerca da validade de textos
legais que instituíram a percepção
de honorários de sucumbência por
advogados
públicos,
cujos
conteúdos
normativos
são
semelhantes (ADI 6.053, ADI
6.165, ADI 6.178).
A natureza constitucional dos
serviços
prestados
pelos
advogados públicos possibilita o
recebimento
da
verba
de
honorários sucumbenciais, nos
termos da lei, desde que
submetido ao mencionado teto
remuneratório.
Restaram
definidas cinco razões de decidir:
(i) os honorários de sucumbência
constituem vantagem de natureza
remuneratória,
por
serviços
prestados com eficiência no
desempenho da função pública;
(ii) os titulares dos honorários
sucumbenciais
são
os
profissionais da advocacia, seja
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pública ou privada; (iii) o art. 135
da CF (2), ao estabelecer que a
remuneração dos procuradores
estaduais
se
dá
mediante
subsídio, é compatível com o
regramento
constitucional
referente à advocacia pública; (iv)
a CF não institui incompatibilidade
relevante que justifique vedação
ao recebimento de honorários por
advogados públicos, à exceção da
magistratura e do Ministério
Público; e (v) a percepção
cumulativa
de
honorários
sucumbenciais
com
outras
parcelas remuneratórias impõe a
observância do teto remuneratório
estabelecido constitucionalmente
no art. 37, XI.
No caso, trata-se de seis ações
diretas de inconstitucionalidade
apreciadas em conjunto, nas
quais houve a impugnação de atos
normativos estaduais, expressões
e preceitos de leis dos estadosmembros que dispunham, em
suma, sobre o pagamento de
honorários
advocatícios
de
sucumbência a procuradores dos
respectivos entes públicos.
O Plenário, por maioria, declarou
a
constitucionalidade
da
percepção de honorários de
sucumbência
e
julgou
parcialmente procedentes os
pedidos formulados nas ações
para, conferindo às disposições
questionadas
interpretação
conforme à CF, estabelecer a

observância do teto constitucional.
O ministro Roberto Barroso
acompanhou as decisões da
ministra Rosa Weber (relatora)
com ressalvas. Vencido o ministro
Marco Aurélio. Ademais, na ADI
6.135, por arrastamento, o
Tribunal atribuiu interpretação
conforme, nos mesmos termos, a
outros dispositivos, a fim de evitar
efeitos repristinatórios. Nela, além
do ministro Marco Aurélio, ficou
vencido o ministro Gilmar Mendes.
Este último, contudo, apenas em
relação a dois parágrafos da Lei
Complementar goiana 58/2006,
por ele considerados formalmente
inconstitucionais.
(1) CF: “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: (...) XI – a
remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e
empregos
públicos
da
administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos,
pensões
ou
outra
espécie
remuneratória,
percebidos
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cumulativamente
ou
não,
incluídas as vantagens pessoais
ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito,
e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder
Executivo,
o
subsídio
dos
Deputados Estaduais e Distritais
no âmbito do Poder Legislativo e o
subsídio dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça, limitado a
noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, no
âmbito do Poder Judiciário,
aplicável este limite aos membros
do
Ministério
Público,
aos
Procuradores e aos Defensores
Públicos;”
(2) CF: “Art. 135. Os servidores
integrantes
das
carreiras
disciplinadas nas Seções II e III
deste
Capítulo
serão
remunerados na forma do art. 39,
§ 4º.”
ADI-6135/GO
DIREITO PENAL
STF - Crime de fuga e direito à
não autoincriminação.

É constitucional o tipo penal que
prevê o crime de fuga do local do
acidente [Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) art. 305] (1).
A evasão do local do acidente não
constitui exercício do direito ao
silêncio ou do princípio do nemo
tenetur se detegere. Essas
garantias apenas limitam o Estado
de impor a colaboração ativa do
condutor do veículo envolvido no
acidente para produção de provas
que o prejudique.
A
escolha
do
legislador
infraconstitucional
está
em
consonância com o escopo da
regra convencional sobre trânsito
de “aumentar a segurança nas
rodovias mediante a adoção de
regras uniformes de trânsito”.
O conjunto de leis no sentido do
recrudescimento das regras de
conduta no trânsito decorre da
política criminal que visa acoimar
a lamentável e alarmante situação
que envolvem os acidentes de
trânsito
e
que
resultam,
invariavelmente, mortes e graves
lesões. A identificação dos
envolvidos
constitui
fator
imprescindível para consecução
da finalidade da norma de
regência.
Nessa dimensão, é concedido ao
condutor uma série de direitos
resultantes
da
autorização
conferida pelo Estado, mas que, a
seu
lado,
obrigações
são
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irrogadas e dentre elas, encontrase a de permanecer no local do
acidente
para
que
seja
identificado. Ressalte-se que a
permanência no local do acidente
não comporta ilação de confissão
de autoria delitiva ou de
responsabilidade pelo sinistro,
mas tão somente a sua
identificação.
Com esse entendimento, o
Plenário, por maioria, declarou a
constitucionalidade do tipo penal
descrito no art. 305 do CTB e
julgou
procedente
a
ação
declaratória.
(1) CTB: “Art. 305. Afastar-se o
condutor do veículo do local do
acidente,
para
fugir
à
responsabilidade penal ou civil
que lhe possa ser atribuída: Penas
– detenção, de seis meses a um
ano, ou multa.”
ADC 35/DF
STJ
Homicídio.
Consequências
do
crime.
Valoração negativa. Vítima de
tenra idade. Fundamentação
concreta e idônea.
Em
princípio,
o
homicídio
perpetrado contra vítima de tenra
idade (adolescente ou criança)
ostenta reprovabilidade idêntica
àquele perpetrado contra um
adulto, pois ambos vulneram o
objeto jurídico tutelado pela norma
(vida).Não há como ignorar, no

entanto, o fato de que o homicídio
perpetrado conta a vítima jovem
ceifa uma vida repleta de
possibilidades e perspectivas, que
não guardam identidade ou
semelhança
com
aquelas
verificadas na vida adulta. Há que
se
sopesar,
ainda,
as
consequências
do
homicídio
contra vítima de tenra idade no
núcleo familiar respectivo: pais e
demais familiares enlutados por
um crime que subverte a ordem
natural da vida. Não se pode
olvidar, ademais, o aumento
crescente
do
número
de
homicídios perpetrados contra
adolescentes no Brasil, o que
reclama uma resposta estatal.
Não ignoro que o legislador
ordinário estabeleceu - no art. 121,
§ 4º, do Código Penal - o aumento
de pena para o crime de homicídio
doloso praticado contra pessoa
menor de 14 ou maior de 60 anos.
Nada obsta, contudo, que o
magistrado, ao se deparar com
crime de homicídio perpetrado
contra uma vítima com 14 anos de
idade ou mais (mas com menos de
18 anos), aumente a pena na
primeira fase da dosimetria, pois,
como referenciado acima, um
crime perpetrado contra um
adolescente
ostenta
consequências mais gravosas do
que um homicídio comum. Assim,
deve prevalecer a orientação no
sentido de que a tenra idade da
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vítima (menor de 18 anos de
idade) é elemento concreto e
transborda aqueles inerentes ao
crime de homicídio, sendo apto,
pois, a justificar o agravamento da
pena-base, mediante valoração
negativa das consequências do
crime, ressalvada, para evitar bis
in idem, a hipótese em que
aplicada a causa de aumento
prevista no art. 121, § 4º (parte
final), do Código Penal.
AgRg no REsp 1.851.435-PA
STJ
Furto
praticado
aleatoriamente em residência
sem a presença do morador
idoso. Agravante de natureza
objetiva. Art.61, II, "h", do
Código Penal. Não aplicação.
Falta de nexo entre o furto e a
condição de vulnerabilidade da
vítima.
Excepcionalidade
configurada.
Por se tratar de agravante de
natureza objetiva, a incidência do
art. 61, II, "h", do CP independe da
prévia ciência pelo réu da idade da
vítima, sendo, de igual modo,
desnecessário perquirir se tal
circunstância, de fato, facilitou ou
concorreu para a prática delitiva. A
incidência da agravante ocorre em
razão
da
fragilidade,
vulnerabilidade da vítima perante
o agente, em razão de sua menor
capacidade de defesa, a qual é
presumida.Ausente qualquer nexo

entre a ação do réu e a condição
de vulnerabilidade da vítima,
quando o furto qualificado pelo
arrombamento
à
residência
ocorreu quando os proprietários
não se encontram no imóvel, com
a escolha da residência de forma
aleatória, nada indicando a
condição de idoso do morador da
casa invadida. Configurada a
excepcionalidade da situação,
deve ser afastada a agravante
relativa ao crime praticado contra
idoso, prevista no art. 61, II, 'h', do
Código Penal.
HC 593.219-SC

DIREITO PROCESSUAL PENAL
STF - Cuidado a menor e à
pessoa com deficiência e
substituição
de
prisão
preventiva.
Tem direito à substituição da
prisão preventiva pela prisão
domiciliar
—
desde
que
observados os requisitos do art.
318 do Código de Processo Penal
(CPP) (1) e não praticados crimes
mediante violência ou grave
ameaça ou contra os próprios
filhos ou dependentes — os pais,
caso
sejam
os
únicos
responsáveis pelos cuidados de
menor de 12 anos ou de pessoa
com deficiência, bem como outras
pessoas presas, que não sejam a
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mãe ou o pai, se forem
imprescindíveis aos cuidados
especiais de pessoa menor de 6
anos ou com deficiência.
Em observância à proteção
integral e à prioridade absoluta
conferidas
pela
Constituição
Federal de 1988 (CF) às crianças
e às pessoas com deficiência, é
cabível a substituição da prisão
preventiva em prisão domiciliar,
nos casos dos incisos III e VI do
art. 318 do CPP, quando o
contexto familiar do investigado ou
réu demonstrar a sua importância
para a criação, o suporte, o
cuidado e o desenvolvimento de
criança
ou
pessoa
com
deficiência, bem como em
decorrência
das
atuais
circunstâncias de grave crise na
saúde pública nacional que geram
riscos mais elevados às pessoas
inseridas no sistema penitenciário,
em especial em razão da
proliferação
do
Coronavírus
(Covid-19) no Brasil.
Eventual recusa à substituição
deve
ser
amplamente
fundamentada pelo magistrado e
só deve ocorrer em casos graves,
tais como a prática pelo acusado
de crime com violência ou grave
ameaça à pessoa ou a prática de
delitos contra sua própria prole.
Ressalte-se que o art. 318, VI, do
CPP, prevê expressamente que,
nos casos de presos do sexo
masculino, o juiz deverá substituir

a prisão preventiva pela domiciliar
caso ele seja o único responsável
pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos.
Em se tratando de outras pessoas
presas que não sejam a mãe ou o
pai, o inciso III estabelece que
deverá o juiz substituir a prisão
preventiva pela domiciliar se o
preso for imprescindível aos
cuidados especiais de pessoa
menor de 6 (seis) anos de idade
ou com deficiência.
Com base nesse entendimento, a
Segunda Turma concedeu a
ordem de habeas corpus
coletivo.
(1) CPP: “Art. 318. Poderá o juiz
substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for: I –
maior de 80 (oitenta) anos; II –
extremamente
debilitado
por
motivo de doença grave; III –
imprescindível
aos
cuidados
especiais de pessoa menor de 6
(seis) anos de idade ou com
deficiência; IV – gestante; V –
mulher com filho de até 12 (doze)
anos de idade incompletos; VI –
homem, caso seja o único
responsável pelos cuidados do
filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos. Parágrafo
único. Para a substituição, o juiz
exigirá
prova
idônea
dos
requisitos estabelecidos neste
artigo.”
HC 165704/DF
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STF - Inobservância de prazo
nonagesimal
e
revogação
automática
de
prisão
preventiva.
A
inobservância
do
prazo
nonagesimal do art. 316 do
Código de Processo Penal (CPP)
(1) não implica automática
revogação da prisão preventiva,
devendo o juízo competente ser
instado a reavaliar a legalidade e
a
atualidade
de
seus
fundamentos.
O disposto no art. 316, parágrafo
único, do CPP insere-se em um
sistema a ser interpretado
harmonicamente, sob pena de se
produzirem
incongruências
deletérias à processualística e à
efetividade da ordem penal. A
exegese que se impõe é a que, à
luz do caput do artigo, extrai-se a
regra de que, para a revogação da
prisão preventiva, o juiz deve
fundamentar a decisão na
insubsistência dos motivos que
determinaram sua decretação, e
não no mero decurso de prazos
processuais.
O Supremo Tribunal Federal
(STF) rechaça interpretações que
associam, automaticamente, o
excesso
de
prazo
ao
constrangimento
ilegal
da
liberdade, tendo em vista: a) o
critério de razoabilidade concreta
da duração do processo, aferido à
luz da complexidade de cada

caso, considerados os recursos
interpostos, a pluralidade de réus,
crimes, testemunhas a serem
ouvidas, provas periciais a serem
produzidas, etc.; e b) o dever de
motivação das decisões judiciais
[Constituição Federal (CF), art. 93,
IX] (2), que devem sempre se
reportar
às
circunstâncias
específicas dos casos concretos
submetidos a julgamento, e não
apenas aos textos abstratos das
leis.
À
luz
desta
compreensão
jurisprudencial, o disposto no art.
316, parágrafo único, do CPP não
conduz à revogação automática
da
prisão
preventiva.
Ao
estabelecer que “Decretada a
prisão preventiva, deverá o órgão
emissor da decisão revisar a
necessidade de sua manutenção
a cada 90 (noventa) dias,
mediante decisão fundamentada,
de ofício, sob pena de tornar a
prisão ilegal”, o dispositivo não
determina a revogação da prisão
preventiva, mas a necessidade de
fundamentá-la periodicamente.
Mais ainda: o parágrafo único do
art. 316 não fala em prorrogação
da
prisão
preventiva,
não
determina a renovação do título
cautelar. Apenas dispõe sobre a
necessidade de revisão dos
fundamentos da sua manutenção.
Logo, não se cuida de prazo
prisional, mas prazo fixado para a
prolação de decisão judicial.
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Portanto,
a
ilegalidade
decorrente da falta de revisão a
cada 90 dias não produz o efeito
automático da soltura, porquanto
esta, à luz do caput do dispositivo,
somente é possível mediante
decisão fundamentada do órgão
julgador, no sentido da ausência
dos motivos autorizadores da
cautela, e não do mero transcorrer
do tempo.
No caso, trata-se de referendo de
decisão do presidente do STF
que, em sede de plantão judiciário,
após reconhecer a existência de
risco de grave lesão à ordem e à
segurança pública, concedeu a
suspensão de medida liminar
proferida nos autos do HC
191.836/SP e determinou a
imediata prisão do paciente. A
periculosidade do agente do writ
em foco para a segurança pública
resta evidente, ante a gravidade
concreta
do
crime
(tráfico
transnacional de mais de 4
toneladas de cocaína, mediante
organização criminosa violenta e
que ultrapassa as fronteiras
nacionais) e a própria condição de
liderança
de
organização
criminosa de tráfico de drogas
atribuída ao paciente, reconhecida
nas condenações antecedentes
que somam 25 anos.
Com esse entendimento, o
Plenário, por maioria, referendou
a decisão em suspensão de
liminar, com a consequente

confirmação da suspensão da
decisão proferida nos autos do HC
191.836/SP até o julgamento do
writ
pelo
órgão
colegiado
competente, determinando-se a
imediata prisão do paciente, nos
termos do voto do ministro Luiz
Fux (presidente e relator), vencido
o ministro Marco Aurélio, que
inadmitia a possibilidade de
presidente cassar individualmente
decisão de um integrante do STF.
O ministro Ricardo Lewandowski,
preliminarmente, não conhecia da
suspensão e, vencido, ratificou a
liminar.
(1) CPP: “Art. 316. O juiz poderá,
de ofício ou a pedido das partes,
revogar a prisão preventiva se, no
correr da investigação ou do
processo, verificar a falta de
motivo para que ela subsista, bem
como novamente decretá-la, se
sobrevierem razões que a
justifiquem.
Parágrafo
único.
Decretada a prisão preventiva,
deverá o órgão emissor da
decisão revisar a necessidade de
sua manutenção a cada 90
(noventa) dias, mediante decisão
fundamentada, de ofício, sob pena
de tornar a prisão ilegal.”
(2) CF: “Art. 93. Lei complementar,
de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto
da Magistratura, observados os
seguintes princípios: (...) IX –
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todos os julgamentos dos órgãos
do
Poder
Judiciário
serão
públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos,
às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes,
em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do
interessado
no
sigilo
não
prejudique o interesse público à
informação;”
SL 1395 MC Ref/SP
STF
–
representação
retroatividade.

Estelionato:
da vítima e

Não retroage a norma prevista no
§ 5º do art. 171 do Código Penal
(CP) (1), incluída pela Lei
13.964/2019 (“Pacote Anticrime”),
que
passou
a
exigir
a
representação da vítima como
condição de procedibilidade para
a instauração de ação penal, nas
hipóteses em que o Ministério
Público tiver oferecido a denúncia
antes da entrada em vigor do novo
diploma legal.
A norma processual anteriormente
vigente definia a ação penal para
o delito de estelionato, em regra,
como pública incondicionada.
Desse modo, nos casos em que já
oferecida a denúncia, tem-se a
concretização de ato jurídico

perfeito, o que obstaculiza a
interrupção da ação penal.
Por outro lado, por tratar-se
de “condição de procedibilidade
da ação penal”, a aplicação da
regra prevista no § 5º do art. 171
do CP, com redação dada pela Lei
13.964/2019, será obrigatória em
todas as hipóteses em que ainda
não tiver sido oferecida a denúncia
pelo Parquet, independentemente
do momento da prática da infração
penal, nos termos do art. 2º, do
Código de Processo Penal (CPP)
(2).
Entendimento
diverso
demandaria expressa previsão
legal,
pois
se
estaria
transformando a “representação
da vítima”, clássica condição de
procedibilidade, em verdadeira
“condição de prosseguibilidade da
ação penal”, alterando sua
tradicional natureza jurídica. A
representação da vítima somente
estaria dispensada nas situações
expressamente previstas no §5º
do art. 171 do CP, uma vez que
outros bens jurídicos estariam
afetados.
Trata-se, no caso, de habeas
corpus impetrado contra decisão
monocrática de indeferimento
liminar de outro writ no Superior
Tribunal de Justiça. Em face da
singularidade da matéria, da sua
relevância, da multiplicidade de
habeas corpus sobre o mesmo
tema e da necessidade de sua
definição, a Primeira Turma
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superou a Súmula 691 para
conhecer
da
impetração.
Entretanto, ante a inexistência de
ilegalidade,
constrangimento
ilegal ou teratologia, indeferiu a
ordem.
(1) CP: “Art. 171 – Obter, para si
ou para outrem, vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento:
(...) § 5º Somente se procede
mediante representação, salvo se
a vítima for: I – a Administração
Pública, direta ou indireta; II –
criança ou adolescente; III –
pessoa com deficiência mental; ou
IV – maior de 70 (setenta) anos de
idade ou incapaz.”
(2) CPP: “Art. 2º A lei processual
penal aplicar-se-á desde logo,
sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei
anterior.”
HC 187341/SP
STF - Audiência de custódia:
prisão em flagrante e Lei
13.964/2019.
Toda pessoa que sofra prisão em
flagrante — qualquer que tenha
sido a motivação ou a natureza do
ato criminoso, mesmo que se trate
de delito hediondo — deve ser
obrigatoriamente conduzida, “sem
demora”,
à
presença
da
autoridade judiciária competente,

para que esta, ouvido o
custodiado
“sobre
as
circunstâncias em que se realizou
sua prisão” e examinados os
aspectos de legalidade formal e
material do auto de prisão em
flagrante, possa: (i) relaxar a
prisão, se constatar a ilegalidade
do
flagrante,
(ii)
conceder
liberdade provisória, se estiverem
ausentes as situações referidas
no art. 312 do Código de Processo
Penal (CPP) (1) ou se incidirem,
na espécie, quaisquer das
excludentes de ilicitude previstas
no art. 23 do Código Penal (CP)
(2), ou, ainda, (iii) converter o
flagrante em prisão preventiva, se
presentes os requisitos dos arts.
312 e 313 (3) do CPP.
A audiência de custódia (ou de
apresentação) constitui direito
público subjetivo, de caráter
fundamental, assegurado por
convenções internacionais de
direitos humanos a que o Estado
brasileiro aderiu, já incorporadas
ao
direito
positivo
interno
(Convenção
Americana
de
Direitos Humanos e Pacto
Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos). Traduz prerrogativa
não suprimível assegurada a
qualquer
pessoa.
Sua
imprescindibilidade
tem
o
beneplácito
do
magistério
jurisprudencial (ADPF 347 MC) e
do
ordenamento
positivo
doméstico [Lei 13.964/2019 e
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Resolução 213/2015 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)].
A ausência da realização da
audiência de custódia qualifica-se
como
causa
geradora
da
ilegalidade da própria prisão em
flagrante, com o consequente
relaxamento da privação cautelar
da
liberdade.
Ressalvada
motivação idônea, o magistrado
que deixar de promovê-la se
sujeita à tríplice responsabilidade
[CPP, art. 310, § 3º (4)].
No contexto da audiência de
custódia, é legítima a conversão
da prisão em flagrante em prisão
preventiva somente se e quando
houver pedido expresso
e
inequívoco por parte do Ministério
Público, da autoridade policial ou,
se for o caso, do querelante ou do
assistente do Parquet.
A reforma introduzida pela Lei
13.964/2019 (“Lei Anticrime”)
modificou a disciplina referente às
medidas de índole cautelar. Ao
suprimir a expressão “de ofício”
que constava do art. 282, §§ 2º e
4º, e do art. 311 do CPP (5), a lei
vedou, de forma absoluta, a
decretação da prisão preventiva
sem prévio requerimento. Foi
suprimida a possibilidade de o
magistrado ordenar, sponte sua,
a imposição de prisão preventiva.
Assim, não é possível a
decretação ex officio de prisão
preventiva em qualquer situação
(em juízo ou no curso de

investigação penal), inclusive no
contexto de audiência de custódia.
Tornou-se inviável a conversão de
ofício, mesmo na hipótese a que
se refere o art. 310, II, do CPP (6).
Independentemente da gravidade
em abstrato do crime, não se
presume a configuração dos
pressupostos e dos fundamentos
referidos no art. 312 do CPP, que
hão de ser adequada
e
motivadamente comprovados em
cada situação ocorrente. Mostrase inconcebível que se infira do
auto de prisão em flagrante, ato de
natureza meramente descritiva, a
existência de representação tácita
ou implícita da autoridade policial
a fim de convertê-la em prisão
preventiva.
Em matéria processual penal,
inexiste, em nosso ordenamento
jurídico, o poder geral de cautela
dos juízes, notadamente em tema
de privação e/ou restrição da
liberdade
das
pessoas.
Consequentemente, é vedada a
adoção de provimento cautelares
inominados ou atípicos — em
detrimento
de
investigado,
acusado ou réu —, em face dos
postulados constitucionais de
tipicidade processual e da
legalidade estrita.
Trata-se, na espécie, de habeas
corpus impetrado contra decisão
monocrática de ministro do
Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu o pedido cautelar lá
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formulado em sede de ação
constitucional
de
mesma
natureza. No caso, magistrado de
primeira instância afirmou não
vislumbrar
como
realizar
audiência de custódia dos
pacientes, haja vista a situação de
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). Além disso, registrou
que a audiência seria realizada em
momento oportuno e converteu de
ofício as prisões em flagrante em
preventivas.
A Segunda Turma não conheceu
da impetração, mas concedeu, de
ofício, a ordem de habeas corpus
para invalidar, por ilegal, a
conversão ex officio das prisões
em flagrante dos ora pacientes em
prisões preventivas, confirmando,
em consequência, o provimento
cautelar anteriormente deferido.
(1) CPP: “Art. 312. A prisão
preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública,
da
ordem
econômica,
por
conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da
lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade
do imputado. § 1º A prisão
preventiva também poderá ser
decretada
em
caso
de
descumprimento de qualquer das
obrigações impostas por força de
outras medidas cautelares (art.
282, § 4º). § 2º A decisão que

decretar a prisão preventiva deve
ser motivada e fundamentada em
receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a
aplicação da medida adotada.”
(2) CP: “Art. 23 – Não há crime
quando o agente pratica o fato: I –
em estado de necessidade; II – em
legítima defesa; III – em estrito
cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.
Parágrafo único – O agente, em
qualquer das hipóteses deste
artigo, responderá pelo excesso
doloso ou culposo.”
(3) CPP: “Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código, será
admitida a decretação da prisão
preventiva: I – nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; II – se tiver sido
condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada
em julgado, ressalvado o disposto
no inciso I do caput do art. 64 do
Decreto-Lei 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código
Penal; III – se o crime envolver
violência doméstica e familiar
contra
a
mulher,
criança,
adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas
protetivas de urgência; § 1º
Também será admitida a prisão
preventiva quando houver dúvida
sobre a identidade civil da pessoa
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ou quando esta não fornecer
elementos
suficientes
para
esclarecê-la, devendo o preso ser
colocado
imediatamente
em
liberdade após a identificação,
salvo
se
outra
hipótese
recomendar a manutenção da
medida. § 2º Não será admitida a
decretação da prisão preventiva
com a finalidade de antecipação
de cumprimento de pena ou como
decorrência
imediata
de
investigação criminal ou da
apresentação ou recebimento de
denúncia.”
(4) CPP: “Art. 310. Após receber o
auto de prisão em flagrante, no
prazo máximo de até 24 (vinte e
quatro) horas após a realização da
prisão, o juiz deverá promover
audiência de custódia com a
presença do acusado, seu
advogado constituído ou membro
da Defensoria Pública e o membro
do Ministério Público, e, nessa
audiência,
o
juiz
deverá,
fundamentadamente: (...) § 3º A
autoridade que deu causa, sem
motivação
idônea,
à
não
realização da audiência de
custódia no prazo estabelecido no
caput deste artigo responderá
administrativa, civil e penalmente
pela omissão.”
(5) CPP: “Art. 282. As medidas
cautelares previstas neste Título
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (...) § 2º As
medidas
cautelares
serão

decretadas
pelo
juiz
a
requerimento das partes ou,
quando no curso da investigação
criminal, por representação da
autoridade policial ou mediante
requerimento
do
Ministério
Público. (...) § 4º No caso de
descumprimento de qualquer das
obrigações impostas, o juiz,
mediante
requerimento
do
Ministério
Público,
de
seu
assistente ou do querelante,
poderá substituir a medida, impor
outra em cumulação, ou, em
último caso, decretar a prisão
preventiva, nos
termos do
parágrafo único do art. 312 deste
Código. (...) Art. 311. Em qualquer
fase da investigação policial ou do
processo penal, caberá a prisão
preventiva decretada pelo juiz, a
requerimento
do
Ministério
Público, do querelante ou do
assistente, ou por representação
da autoridade policial.”
(6) CPP: “Art. 310. (...) II –
converter a prisão em flagrante em
preventiva, quando presentes os
requisitos constantes do art. 312
deste Código, e se revelarem
inadequadas ou insuficientes as
medidas cautelares diversas da
prisão; ou”
HC 188888/MG
STJ - Lei n. 13.964/2019 (Pacote
Anticrime). Prisão em flagrante.
Conversão, de ofício, em
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preventiva. Regra do art. 310, II,
do CPP. Possibilidade.
A prisão preventiva é uma medida
excepcional, de natureza cautelar,
que
autoriza
o
Estado,
observadas as balizas legais e
demonstrada
a
absoluta
necessidade, a restringir a
liberdade do cidadão antes de
eventual condenação com trânsito
em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI
e art. 93, IX, da CF).Para a
privação
desse
direito
fundamental da pessoa humana, é
indispensável a demonstração da
existência
da
prova
da
materialidade do crime, da
presença de indícios suficientes
da autoria e do perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou
mais pressupostos dos artigos
310 e seguintes do Código de
Processo Penal. De fato, nos
termos do art. 311 do Código de
Processo Penal, com redação
dada pela Lei n. 13.964/2019, "em
qualquer fase da investigação
policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva
decretada
pelo
juiz,
a
requerimento
do
Ministério
Público, do querelante ou do
assistente, ou por representação
da autoridade policial". Assim,
embora a Lei n. 13.964/2019 Pacote Anticrime - tenha retirado a
possibilidade de decretação da

prisão preventiva, de ofício, do art.
311 do Código de Processo Penal,
no caso, trata-se da conversão da
prisão em flagrante, hipótese
distinta e amparada pela regra
específica do art. 310, II, do CPP.
Ou seja, o art. 310, II, do Código
de Processo Penal, autoriza a
conversão da prisão em flagrante
em prisão preventiva pelo Juízo
processante, desde que presentes
os requisitos do art. 312 do Código
de Processo Penal. Portanto, não
há ilegalidade ou ofensa ao
sistema acusatório, na prisão
preventiva do agente uma vez que
a sua conversão, de ofício, está
amparada no referido dispositivo
da Lei Processual Penal.
AgRg no HC 611.940-SC

DIREITO CIVIL

STJ – Usucapião. Imóvel rural.
Juntada da planta e do
memorial
descritivo
em
momento posterior à citação do
réu. Anuência do demandado.
Desnecessidade.
Excepcionalidade
do
caso
concreto.
De início, cabe ressaltar que a
análise do mérito da controvérsia
terá por base o Código de
Processo Civil de 1973, vigente à
data da decisão judicial ora
questionada. Com efeito, "à luz do

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

princípio 'tempus regit actum' e da
teoria do isolamento dos atos
processuais,
estes
devem
observar a legislação vigente ao
tempo de sua prática, sob pena de
indevida retroação da lei nova
para
alcançar
atos
já
consumados" (AgInt no REsp nº
1.540.391/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe
23/10/2018).A petição inicial da
usucapião deve observar os
requisitos genéricos do art. 282 do
CPC/1973, cabendo ao autor
identificar claramente o imóvel,
descrevendo-o minuciosamente e
juntando a respectiva planta e o
memorial descritivo (art. 942 do
CPC/1973).Nesse aspecto, o § 3º
do art. 225 da Lei nº 6.015/1973
estabelece que, nas ações
judiciais que versem acerca de
imóveis rurais, a localização, os
limites e as confrontações serão
obtidos a partir de memorial
descritivo
assinado
por
profissional habilitado e com a
devida
Anotação
de
Responsabilidade Técnica - ART,
contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites
dos
imóveis
rurais,
georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e com
precisão posicional a ser fixada
pelo INCRA.Por sua vez, incumbe
igualmente ao autor requerer a
citação daquele em cujo nome
estiver registrado o imóvel

usucapiendo, bem como dos
confinantes e, por edital, dos réus
em lugar incerto e dos eventuais
interessados
(art.
942
do
CPC/1973).Em complementação,
o art. 264 do CPC/1973 dispõe
que, "feita a citação, é defeso ao
autor modificar o pedido ou a
causa
de
pedir,
sem
o
consentimento do réu, mantendose as mesmas partes, salvo as
substituições permitidas por lei".
Assim, "antes da citação, o autor
poderá aditar o pedido, correndo à
sua conta as custas acrescidas
em razão dessa iniciativa" (art.
294 do CPC/1973).A respeito do
assunto, esta Corte Superior
entende que "é admissível a
determinação de emenda à
petição inicial, mesmo após a
citação do réu e a apresentação
de defesa, quando não houver
alteração no pedido ou na causa
de pedir" (REsp 1.698.716/GO,
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
11/9/2018, DJe 13/9/2018).A
Quarta Turma deste Tribunal,
especificamente tratando de ação
de usucapião, concluiu que, "após
a citação e sem o consentimento
do réu, a apresentação de
memorial descritivo, trazendo
alteração
nos
elementos
identificadores
do
imóvel
usucapiendo
constantes
da
petição inicial, consubstancia
manifesta violação à regra do art.
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264 do CPC".No caso, o Tribunal
de origem manteve a decisão do
magistrado de piso ao fundamento
de que os dados faltantes na
planta e no memorial descritivo,
com a finalidade de demostrar
corretamente os limites e as
confrontações do imóvel, não foi
capaz de alterar o pedido
constante da inicial, consistente
na aquisição originária do terreno
rural. Nesse cenário, não há como
concluir que a mera juntada dos
referidos documentos implicou
alteração objetiva da demanda, ou
seja, do pedido formulado na
petição inicial da ação de
usucapião.
REsp 1.685.140-MG
STJ - Partilha de bens. Imóvel
situado
em
loteamento
irregular. Autonomia entre o
direito de propriedade e o
direito possessório. Expressão
econômica
do
direito
possessório. Ausência de má-fé
dos possuidores quanto à não
regularização
do
imóvel.
Possibilidade de partilha do
direito possessório.
As propriedades formalmente
constituídas compõem o rol de
bens adquiridos pelos cônjuges na
constância do vínculo conjugal. Ao
revés, também é preciso observar
que existem bens e direitos com
indiscutível expressão econômica

que, por vícios de diferentes
naturezas, não se encontram
legalmente
regularizados
ou
formalmente constituídos sob a
titularidade do casal divorciando,
como, por exemplo, as edificações
realizadas em lotes irregulares
sobre os quais os cônjuges
adquiriram direitos possessórios.
Nesse contexto, é notório que, em
algumas hipóteses, a ausência de
regularização do imóvel que se
pretende partilhar decorre de
desídia, de má-fé ou de artifício
engendrado pelas partes com
diferentes finalidades (sonegação
de tributos, ocultação de bens,
etc.). Anote-se, quanto ao ponto,
que esta Corte consignou que, em
se tratando "de imóvel situado em
condomínio irregular, a penhora
não recairá sobre a propriedade
do imóvel, mas sobre os direitos
possessórios que o devedor
tenha",
reconhecendo
a
expressão econômica desses
direitos e a sua integração ao
patrimônio do devedor (REsp
901.906/DF, Quarta Turma, DJe
11/02/2010). De outro lado,
também é importante destacar
que esta Corte possui o
entendimento
de
que
"o
expropriado que detém apenas a
posse do imóvel tem direito a
receber
a
correspondente
indenização".
(REsp
1.118.854/SP, Segunda Turma,
DJe 28/10/2009. Reconhece-se,
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pois, a autonomia existente entre
o direito de propriedade e o direito
de posse, bem como a expressão
econômica do direito possessório
como objeto de possível partilha
entre os cônjuges no momento da
dissolução do vínculo conjugal
sem que haja reflexo direto às
discussões
relacionadas
à
propriedade formal do bem.
Diante desse cenário, a melhor
solução está em admitir a
possibilidade de partilha de
direitos possessórios sobre bem
edificado em loteamento irregular,
quando ausente a má-fé dos
possuidores, resolvendo, em
caráter
particular
e
imediatamente, a questão que diz
respeito somente à dissolução do
vínculo conjugal, relegando a um
segundo e oportuno momento as
eventuais discussões acerca da
regularidade e da formalização da
propriedade sobre o bem imóvel.
REsp 1.739.042-SP

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
STJ - Dever de fundamentação.
Art. 489, §1º, VI, do CPC/2015.
Inobservância
de
súmula,
jurisprudência ou precedente.
Demonstração de distinção ou
superação.
Súmulas
e
precedentes
vinculantes.
Aplicabilidade.
Súmulas
e

precedentes
Inaplicabilidade.

persuasivos.

O propósito recursal consiste em
definir se o dever de seguir
enunciado
de
súmula,
jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, previsto no
art. 489, §1º, VI, do CPC/2015,
abrange também o dever de
seguir julgado proferido por
Tribunal de 2º grau distinto
daquele a que o julgador está
vinculado. O art. 489, §1º, VI, do
CPC/2015, dispõe: "Art. 489. São
elementos
essenciais
da
sentença: (...) §1º Não se
considera fundamentada qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória,
sentença
ou
acórdão, que: (...) VI - deixar de
seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente
invocado
pela
parte,
sem
demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento
ou a superação do entendimento".
Examinando-se o conteúdo do
referido dispositivo legal, verificase que a nova lei processual exige
do juiz um ônus argumentativo
diferenciado na hipótese em que
pretenda ele se afastar da
orientação
firmada
em
determinadas
espécies
de
julgados, a saber, que demonstre
a existência de distinção entre a
hipótese que lhe fora submetida e
o paradigma invocado ou de
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superação
do
entendimento
firmado no paradigma invocado.
Denota-se, pois, que o art. 489,
§1º, VI, do CPC/2015, possui, em
sua essência, uma indissociável
relação com o sistema de
precedentes tonificado pela nova
legislação processual, razão pela
qual a interpretação sobre o
conteúdo e a abrangência daquele
dispositivo
deve
levar
em
consideração que o dever de
fundamentação
analítica
do
julgador, no que se refere à
obrigatoriedade de demonstrar a
existência de distinção ou de
superação, limita-se às súmulas e
aos precedentes de natureza
vinculante, mas não às súmulas e
aos
precedentes
apenas
persuasivos. Na hipótese em
exame, dado que foi invocado,
para o julgamento da apelação
perante o TJRS, apenas julgados
proferidos pelo TJSP e pelo
TJDFT no mesmo sentido da tese
recursal pretendida, o acórdão
recorrido não estava obrigado a
considerá-los por ocasião do
julgamento da apelação e, por via
de consequência, também não
estava obrigado a estabelecer
qualquer distinção ou superação
do entendimento firmado pelos
referidos julgados, razão pela qual
não há que se falar em violação ao
art. 489, §1º, VI, do CPC/2015.
REsp 1.698.774-RS

STJ – Inversão do ônus
probatório. Responsabilidade
pelas
custas.
Faculdade.
Sujeição às consequências
processuais advindas da não
produção da prova.
Quanto à inversão do ônus da
prova, o art. 373, § 1º, do Código
de Processo Civil, em perfeita
sintonia com a Constituição de
1988, reproduz, na relação
processual, a transição da
isonomia formal para a isonomia
material. Não se trata de
prerrogativa judicial irrestrita, pois
depende ora de previsão legal
(direta ou indireta, p. ex., como
consectário do princípio da
precaução), ora, na sua falta, de
peculiaridades
da
causa,
associadas quer à impossibilidade
ou a excessivo custo ou
complexidade de cumprimento do
encargo probante, quer à maior
capacidade de obtenção da prova
pela parte contrária. Naquela
hipótese, em reação à natureza
espinhosa
da
produção
probatória, a inversão foca em
dificuldade do beneficiário da
inversão; nesta, prestigia a maior
facilidade, para tanto, do detentor
da prova do fato contrário.
Qualquer elemento probatório,
pontualmente - ou todos eles
conjuntamente -, pode ser objeto
da decretação de inversão, desde
que
haja
adequada
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fundamentação
judicial.
A
alteração ope legis ou ope judicis
da sistemática probatória ordinária
leva consigo o custeio da carga
invertida, não como dever, mas
como simples faculdade. Logo,
não equivale a compelir a parte
gravada a pagar ou a antecipar
pagamento pelo que remanescer
de
ônus
do
beneficiário.
Modificada
a
atribuição,
desaparece a necessidade de a
parte favorecida provar aquilo
que, daí em diante, integrar o
âmbito da inversão. Ilógico e
supérfluo requisitar que produza o
réu prova de seu exclusivo
interesse disponível, já que a
omissão em nada prejudicará o
favorecido ou o andamento
processual.Ou seja, a inversão
não implica transferência ao réu
de custas de perícia requerida
pelo autor da demanda, pois de
duas, uma: ou tal prova continua
com o autor e somente a ele
incumbe, ou a ele comumente
cabia e foi deslocada para o réu,
titular da opção de, por sua conta
e risco, cumpri-la ou não. Claro, se
o sujeito titular do ônus invertido
preferir não antecipar honorários
periciais referentes a seu encargo
probatório,
presumir-se-ão
verdadeiras as alegações da outra
parte.
REsp 1.807.831-RO

STJ – Honorários advocatícios
recursais. Aplicação do art. 85,
§ 11, do CPC/2015. Marco
temporal.
Publicação
do
acórdão recorrido.
Os direitos subjetivos decorrem da
concretização
dos
requisitos
legais previstos pelo direito
objetivo vigente. Eventual direito
aos
honorários
advocatícios
recursais será devido quando os
requisitos previstos no art. 85, §
11, do CPC/2015 se materializam
após o início de vigência deste
novo Código. Por isso, nos termos
do Enunciado Administrativo n.
7/STJ: "somente nos recursos
interpostos
contra
decisão
publicada a partir de 18 de março
de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais
recursais,
na
forma do art. 85, § 11, do novo
CPC". No caso, a sentença foi
proferida durante a vigência do
CPC/1973, porém, o acórdão a
quo foi publicado já durante a
vigência do CPC/2015. Logo, o
pagamento
de
honorários
advocatícios recursais é devido.
EAREsp 1.402.331-PE
STJ – Ação coletiva. Tramitação
sob
o
rito
ordinário.
Cumprimento
de
sentença
individual. Incompetência dos
Juizados Especiais da Fazenda
Pública. Rito sumaríssimo da
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Lei
n.
12.153/2009.
Inaplicabilidade. Tema 1029.
Cinge-se a controvérsia a definir
se é possível ajuizar ação
executiva no Juizado Especial da
Fazenda Pública relativa a título
judicial oriundo de ação coletiva,
em que se seguiu rito próprio
desse tipo de ação. O art. 2º, § 1º,
I, da Lei n. 12.153/2009 dispõe
que
não
se
incluem
na
competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública as demandas
sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos, argumento
suficiente
para
excluir
a
competência
executória
de
sentenças exaradas em Ações
Coletivas. Na mesma lei não há
disposição expressa acerca da
competência
executória
dos
Juizados da Fazenda Pública,
havendo apenas regramento (arts.
12 e 13) do rito da execução de
seus próprios julgados. O art. 27
da Lei n. 12.153/2009 fixa a
aplicação subsidiária do CPC, da
Lei n. 9.099/1995 e da Lei n.
10.259/2001.A Lei n. 9.099/1995,
no art. 3º, § 1º, delimita a
competência
dos
Juizados
Especiais Cíveis e, por aplicação
subsidiária,
dos
Juizados
Especiais da Fazenda Pública
para promoverem a execução
"dos seus julgados" e "dos títulos
executivos extrajudiciais, no valor
de até quarenta vezes o salário

mínimo". Já o art. 3º, caput, da Lei
n. 10.259/2001, também de
aplicação
subsidiária
aos
Juizados Especiais da Fazenda
Pública, delimita a competência
executória a "executar as suas
sentenças". Ademais o CPC
estabelece:
"Art.
516.
O
cumprimento da sentença efetuarse-á perante: I - os tribunais, nas
causas de sua competência
originária; II - o juízo que decidiu a
causa no primeiro grau de
jurisdição; III - o juízo cível
competente, quando se tratar de
sentença penal condenatória, de
sentença arbitral, de sentença
estrangeira ou de acórdão
proferido pelo Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses
dos incisos II e III, o exequente
poderá optar pelo juízo do atual
domicílio do executado, pelo juízo
do local onde se encontrem os
bens sujeitos à execução ou pelo
juízo do local onde deva ser
executada a obrigação de fazer ou
de não fazer, casos em que a
remessa dos autos do processo
será solicitada ao juízo de
origem". Nota-se que a Lei n.
12.153/2009 e as respectivas
normas de aplicação subsidiária
determinam que os Juizados
Especiais da Fazenda Pública têm
competência
para
apreciar
apenas as execuções de seus
próprios julgados ou de títulos
extrajudiciais. Por derradeiro, o
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Código de Defesa do Consumidor,
norma que rege a tutela coletiva
não só no direito do consumidor,
mas de forma subsidiária de todos
os tipos de direitos, fixa a
competência, para a execução, do
juízo da liquidação da sentença ou
da ação condenatória, no caso de
execução individual, valendo aqui
a regra do domicílio do exequente
no caso de juízos com a mesma
competência. Assim, não é
possível propor nos Juizados
Especiais da Fazenda Pública a
execução de título executivo
formado em ação coletiva, muito
menos impor o citado rito
sumaríssimo ao juízo comum. O
Cumprimento
da
Sentença
coletiva deve obedecer ao rito
previsto nos arts. 534 e seguintes
do CPC/2015; e o fato de o valor
da execução ser baixo pode
apenas resultar, conforme a
quantia, em Requisição de
Pequeno Valor para o pagamento
do débito (art. 535, § 3º, II, do
CPC/2015).
REsp 1.804.186-SC

DIREITO EMPRESARIAL
STJ - Propriedade industrial.
Patentes. Lei n. 9.279/1996. Art.
87
da
LPI.
Restauração.
Resolução n. 113/2013 do INPI.
Inadimplência. Mais de uma

retribuição anual. Restrição.
Ato infralegal. Ilegalidade.
Nos termos do 78 da Lei n.
9.279/1996 - LPI, uma patente
pode ser extinta nas seguintes
hipóteses: a) decurso do prazo de
vigência;
b)
renúncia;
c)
caducidade (uma penalidade pelo
abuso ou desuso no exercício dos
direitos); d) falta de pagamento da
retribuição anual devida ao INPI e
e) inexistência de representante
legal no Brasil, caso o titular seja
domiciliado ou sediado no
exterior. O artigo 87 da Lei n.
9.279/1996, contudo, cria uma
exceção à regra da extinção por
falta de pagamento, concedendo
ao depositante do pedido de
patente e ao titular de uma patente
que estejam inadimplentes uma
nova oportunidade para manter
seu direito, mediante o pagamento
de uma retribuição especial. No
caso, discute-se o teor do artigo
13 da Resolução n. 113/2013,
publicada em 15/10/2013 pelo
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, que afastou a
aplicação do art. 87 da Lei n.
9.279/1996 nas hipóteses de
inadimplemento em mais de uma
retribuição anual. A partir da
análise sistemática da LPI, que
disciplina a matéria, verifica-se
que o INPI extrapolou seu poder
disciplinar.
O
referido
ato
infralegal vai além da disciplina
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estabelecida no art. 87 da LPI,
restringindo o cabimento da
restauração para hipóteses não
definidas pela lei. Enquanto o art.
87 da LPI permite ao titular ou ao
depositante de patente requerer a
restauração, dentro do período de
3 (três) meses a partir da
notificação, a resolução do INPI
limita a aplicação do instituto a um
requisito não previsto na LPI - o
inadimplemento não superior a
uma retribuição anual. Assim, é
evidente que, ao afastar o direito
de restauração de patente em
hipóteses não previstas na lei, o
INPI restringiu ilegalmente o
direito de restauração.
REsp 1.837.439-RJ
STJ - Recuperação judicial.
Incidente de impugnação de
crédito
apresentado
pelo
credor.
Alegação
de
abusividades em cláusulas
desses contratos. Matéria de
defesa. Possibilidade. Cognição
exauriente.
Procedimento
ordinário. Impossibilidade de se
restringir o exercício da ampla
defesa.
A controvérsia diz respeito à
possibilidade de se examinar, em
impugnação de crédito incidente à
recuperação judicial, a existência
de abusividade em cláusulas dos
contratos de que se originou o
crédito impugnado, alegada pela

recuperanda como matéria de
defesa.
O
incidente
de
impugnação de crédito configura
procedimento
de
cognição
exauriente, possibilitando o pleno
contraditório e a ampla instrução
probatória, em rito semelhante ao
ordinário. Inteligência dos arts. 13
e 15 da Lei n. 11.101/2005.Desses
enunciados normativos se extrai
de forma clara que é possível, no
incidente de impugnação de
crédito, o exercício pleno do
contraditório, incluindo a ampla
produção de provas, além da
possibilidade de realização de
audiência
de
instrução
e
julgamento. Não se olvida que a
cognição na impugnação de
crédito, embora exauriente, não é
ampla, já que apenas podem ser
suscitadas as questões indicadas
no art. 8º da Lei n. 11.101/2005:
ausência de crédito, legitimidade,
importância ou classificação do
crédito
relacionado.
A
circunstância de ser parcial a
cognição material apenas decorre
das restrições impostas ao
impugnante, devendo se ater, em
sua causa de pedir e em seu
pedido, aos temas que podem ser
discutidos no incidente. No plano
processual, porém, uma vez
apresentada
a
impugnação
acerca de matéria devidamente
elencada como passível de ser
discutida, o exercício do direito de
defesa não encontra, em regra,
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qualquer
restrição,
podendo
perfeitamente ser apresentada,
como no presente caso, defesa
material indireta. É verdade que o
ordenamento
jurídico
pode,
excepcionalmente, restringir em
parte o exercício do contraditório e
da ampla defesa em determinados
procedimentos com o fito de se
acomodar a outros princípios
constitucionais
de
mesma
envergadura,
porém
essa
restrição
deve
estar
necessariamente expressa em lei,
não podendo ser presumida. Não
há, na Lei n. 11.101/2005,
qualquer restrição à defesa que
pode
ser
apresentada
na
impugnação de crédito, não se
tratando, como já visto, de
procedimento simplificado ou mais
célere, mas de procedimento
semelhante ao ordinário. Diante
disso, devem ser examinadas
todas as alegações trazidas pela
recuperanda, o que inclui a
eventual
existência
de
abusividades
nas
cláusulas
contratuais relativas aos encargos
moratórios que o impugnante
busca acrescer aos seus créditos.
REsp 1.799.932-PR

DIREITO DO CONSUMIDOR
STJ - Conflito negativo de
competência. Primeira e Quarta
Turmas do STJ. Cobrança não

consentida de mensalidade de
plano de saúde em fatura de
energia elétrica. Litígio entre
particulares.
Relação
de
consumo. Competência
da
Segunda Seção.
A competência dos órgãos
fracionários do Superior Tribunal
de Justiça é definida "em função
da natureza da relação jurídica
litigiosa" (RISTJ, art. 9º). É dizer,
determina-se não em razão
exclusivamente da parte que
figura em um dos polos da relação
jurídica litigiosa, mas leva em
conta o conteúdo da relação
jurídica subjacente ao recurso. No
recurso alçado ao Superior
Tribunal de Justiça, discute-se se
a empresa que comercializa
planos de saúde responde pela
cobrança de prestações de
contrato não celebrado. E se a
concessionária do serviço público
de energia elétrica - sociedade de
economia mista e, pois, pessoa
jurídica de direito privado - poderia
ter lançado na fatura que cobra a
tarifa
de
energia,
sem
assentimento do usuário, valor
atinente a mensalidades do plano
de saúde por ele questionado.
Dentre os incisos do § 2º do art. 9º,
existe um que se subsume
comodamente ao caso ora em
análise. Cuida-se do inciso II, que
atribui competência à Segunda
Seção para "processar e julgar os

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

feitos relativos a obrigações em
geral de direito privado, mesmo
quando o Estado participar do
contrato". É exatamente a
hipótese subjacente ao presente
conflito. No caso, perceba-se que
não existe relação jurídica de
direito público na base desse
processo. A discussão versa
claramente
sobre
direito
obrigacional
privado,
sobre
responsabilização de empresa
privada e de concessionária de
serviço público pela cobrança
indevida de prestações alusivas a
plano de saúde. Não há,
absolutamente, discussão de
matéria afeta ao regime jurídicoadministrativo. Não se questionam
aspectos ligados ao contrato de
concessão, ou mesmo eventual
falha no fornecimento de energia
elétrica a dado usuário. A
discussão
é
de
cunho
estritamente obrigacional, e a
presença de concessionária de
serviço público no polo passivo
não desconstrói essa conclusão.
Cuida-se de relação de consumo.
CC 171.348-DF

STJ - Publicidade destinada às
crianças. Gêneros alimentícios.
Abusividade. Art. 37, § 2º, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
O Superior Tribunal de Justiça
possui
jurisprudência

reconhecendo a abusividade de
publicidade
de
alimentos
direcionada, de forma explícita ou
implícita, a crianças. Isso porque a
decisão de comprar gêneros
alimentícios cabe aos pais,
especialmente em época de altos
e preocupantes índices de
obesidade infantil, um grave
problema nacional de saúde
pública. Diante disso, consoante o
art. 37, § 2º, do Código de Defesa
do Consumidor, estão vedadas
campanhas
publicitárias
que
utilizem ou manipulem o universo
lúdico infantil. Na ótica do Direito
do Consumidor, publicidade é
oferta e, como tal, ato precursor da
celebração de contrato de
consumo, negócio jurídico cuja
validade depende da existência de
sujeito capaz (art. 104, I, do
Código Civil). Em outras palavras,
se criança, no mercado de
consumo, não exerce atos
jurídicos em seu nome e por
vontade própria, por lhe faltar
poder
de
consentimento,
tampouco deve ser destinatária de
publicidade que, fazendo tábula
rasa da realidade notória, a incita
a agir como se plenamente capaz
fosse.
REsp 1.613.561-SP
STJ - Publicidade enganosa
veiculada
pela
internet.
Informação disjuntiva, prestada
em etapas. Violação dos
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princípios da vulnerabilidade,
da
boa-fé
objetiva,
da
transparência e da confiança.
Consoante o art. 31, caput, do
CDC, a obrigação de informação,
com maior razão a que possa
atingir pessoas de baixa renda,
exige,
do
fornecedor,
comportamento eficaz, pró-ativo e
leal. O Código rejeita tanto a regra
caveat
emptor
como
a
subinformação, as patologias do
silêncio total e parcial. No exame
da enganosidade de oferta,
publicitária ou não, o que vale inclusive para fins de exercício do
poder de polícia de consumo - é a
capacidade de indução do
consumidor em erro acerca de
quaisquer "dados sobre produtos
e serviços", dados esses que, na
hipótese de omissão (mas não na
de oferta enganosa comissiva)
reclamam
a
qualidade
da
essencialidade (CDC, art. 37, §§
1º
e
3º).Esclarecimentos
posteriores ou complementares
desconectados
do
conteúdo
principal da oferta (informação
disjuntiva,
material
ou
temporalmente) não servem para
exonerar
ou
mitigar
a
enganosidade ou abusividade.
Viola
os
princípios
da
vulnerabilidade,
da
boa-fé
objetiva, da transparência e da
confiança prestar informação por
etapas e, assim, compelir o

consumidor à tarefa impossível de
juntar
pedaços
informativos
esparramados
em
mídias,
documentos
e
momentos
diferentes. Em rigor, cada ato de
informação é analisado e julgado
em relação a si mesmo, pois
absurdo esperar que, para cada
produto ou serviço oferecido, o
consumidor se comporte como
Sherlock Holmes improvisado e
despreparado à busca daquilo
que, por dever ope legis
inafastável, incumbe somente ao
fornecedor. Seria transformar o
destinatário-protegido,
à
sua
revelia, em protagonista do
discurso
mercadológico
do
fornecedor,
atribuindo
e
transferindo
ao
consumidor
missão inexequível de vasculhar o
universo inescrutável dos meios
de comunicação, invertendo tanto
o ônus do dever legal como a ratio
e
o
âmago
do
próprio
microssistema consumerista.
REsp 1.802.787-SP

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
STJ - Ação de destituição de
poder familiar. Genitora de
origem indígena. Fundação
Nacional do Índio - FUNAI.
Obrigatoriedade
de
intervenção.
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Preliminarmente, pontua-se que a
revogação do art. 161, §2º, do
ECA, pela Lei n. 13.509/2017, com
tratamento da matéria no art. 157,
§2º, do mesmo Estatuto, apenas
esclarece que a realização de
estudo social ou perícia por equipe
interprofissional
ou
multidisciplinar, bem como a
intervenção
da
Fundação
Nacional do Índio - FUNAI, deverá
ocorrer sempre e logo após o
recebimento da petição inicial, não
significando
a
referida
modificação
legal
que
a
intervenção da FUNAI, em se
tratando de destituição de poder
familiar de criança que é filha de
pais oriundos de comunidades
indígenas,
somente
seria
obrigatória nas hipóteses de
suspensão liminar ou incidental do
poder familiar. A intervenção da
FUNAI nos litígios relacionados à
destituição do poder familiar e à
adoção de menores indígenas ou
menores cujos pais são indígenas
é obrigatória e apresenta caráter
de ordem pública, visando-se, em
ambas as hipóteses, que sejam
consideradas e respeitadas a
identidade social e cultural do
povo indígena, os seus costumes
e tradições, suas instituições, bem
como que a colocação familiar
ocorra prioritariamente no seio de
sua comunidade ou junto a
membros da mesma etnia.As
regras do art. 28, §6º, I e II, do

ECA, visam conferir às crianças
de origem indígena um tratamento
verdadeiramente
diferenciado,
pois, além de crianças, pertencem
elas a uma etnia minoritária,
historicamente discriminada e
marginalizada no Brasil, bem
como pretendem, reconhecendo a
existência de uma série de
vulnerabilidades dessa etnia,
adequadamente
tutelar
a
comunidade e a cultura indígena,
de modo a minimizar a sua
assimilação ou absorção pela
cultura
dominante.
Nesse
contexto, a obrigatoriedade e a
relevância
da
intervenção
obrigatória da FUNAI decorre do
fato de se tratar do órgão
especializado, interdisciplinar e
com conhecimentos aprofundados
sobre as diferentes culturas
indígenas, o que possibilita uma
melhor verificação das condições
e idiossincrasias da família
biológica, com vistas a propiciar o
adequado acolhimento do menor
e, consequentemente, a proteção
de seus melhores interesses, não
se tratando, pois, de formalismo
processual exacerbado apenar de
nulidade a sua ausência.
REsp 1.698.635-MS
STJ - Ação de destituição de
poder familiar. Certidão de
nascimento que não contempla
o pretenso genitor como pai
biológico.
Ausência
de
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legitimação
passiva.
Inexistência de relação jurídica
de poder familiar. Sentença
insuscetível
de
posterior
invalidação.
Do exame do art. 158 do ECA, se
percebe que a lei disciplina o
modo pelo qual os genitores
biológicos deverão ser citados
para a ação de destituição do
poder familiar de modo bastante
detalhado,
justamente
para
reduzir ao máximo a possibilidade
de inexistência ou de vício no ato
citatório
em
ação
cuja
consequência, após a sentença,
será extremamente drástica, a
saber, a decretação da perda do
poder familiar que será averbada
à margem do registro de
nascimento da criança ou do
adolescente (art. 163, parágrafo
único, do ECA).Percebe-se que
esse
minucioso
regramento,
todavia, volta-se à circunstância
de se tratar de pais biológicos
conhecidos, ou seja, dos genitores
assim declarados como tal na
certidão de nascimento do menor
ou posteriormente reconhecidos
por decisão judicial. A hipótese em
exame,
entretanto,
é
substancialmente distinta, pois o
suposto genitor do menor era
absolutamente desconhecido, ao
tempo do ajuizamento da ação de
destituição do poder familiar que
culminou com a sentença cuja

inexistência jurídica se alega,
razão pela qual se conclui que a
pessoa que não mantinha relação
jurídica de poder familiar com o
menor não poderia ser ré da ação
em que se pretendia decretar a
destituição do referido poder. A
simples e tardia declaração de
assunção de paternidade pelo
genitor, pois, não é suficiente, por
si só, para obstar a prolação da
sentença que destituiu o poder
familiar juridicamente exercido
pela
genitora
biológica,
especialmente
porque,
na
hipótese, o menor já se
encontrava em família substituta,
durante a tramitação da ação de
destituição de poder familiar, de
modo a viabilizar uma futura
adoção que efetivamente se
concretizou.
REsp 1.819.860-SP

STJ - Ação de guarda. Anterior
sentença transitada em julgado
que julgou procedente pedido
de afastamento do convívio
familiar. Superveniente ação de
guarda ajuizada. Causas de
pedir distintas. Modificações do
quadrante fático. Ausência de
interesse processual diante da
coisa julgada anteriormente
formada.
Inocorrência.
Inoponibilidade
da
coisa
julgada.
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As ações de guarda e de
afastamento do convívio familiar
veiculam
pretensões
ambivalentes, pois, na primeira,
pretende-se exercer o direito de
proteção da pessoa dos filhos
(guarda sob a ótica do poder
familiar) ou a proteção de quem,
em situação de risco, demande
cuidados especiais (guarda sob a
ótica assistencial), ao passo que,
na segunda, pretende o legitimado
a cessação ou a modificação da
guarda em razão de estar a
pessoa que deve ser preservada
em uma situação de risco. Da
irrelevância do nomen iuris dado
às ações que envolvam a guarda
do menor para fins da tutela
jurisdicional pretendida se conclui
que, por suas características
peculiares,
a
guarda
é
indiscutivelmente modificável a
qualquer tempo, bastando que
exista
a
alteração
das
circunstâncias
fáticas
que
justificaram a sua concessão, ou
não, no passado. Transitada em
julgado
a
sentença
de
procedência do pedido de
afastamento do convívio familiar
de que resultou o acolhimento
institucional da menor, quem
exercia irregularmente a guarda e
pretende adotá-la possui interesse
jurídico para, após considerável
lapso temporal, ajuizar ação de
guarda cuja causa de pedir seja a
modificação das circunstâncias

fáticas
que
ensejaram
o
acolhimento, não lhe sendo
oponível a coisa julgada que se
formou na ação de afastamento. A
alternância e a volatividade,
embora indesejáveis no âmbito da
guarda que se pauta na
constância e na segurança, são
ínsitas à natureza humana e
social, podendo ser causadas,
inclusive,
por
circunstâncias
fáticas alheias à vontade de quem
a exercia. É por esse motivo que,
em comezinha lição, a coisa
julgada material, em determinadas
hipóteses (como na ação de
guarda, nos termos do art. 35 do
ECA) sequer se forma ou, ao
menos, fica sujeita à moldura
fática que lhe serviu de base e à
estritas limitações de natureza
temporal.
Assim,
a
fundamentação adotada pela
sentença que julgou procedente o
pedido de afastamento do
convívio familiar, no sentido de
que seria juridicamente impossível
o reconhecimento da filiação
socioafetiva que tenha em sua
origem uma adoção à brasileira,
não impede o exame da questão
na superveniente ação de guarda,
pois os motivos que conduziram à
procedência do pedido anterior,
por mais relevantes que sejam,
não fazem coisa julgada, a teor do
art. 504, I, do CPC/2015.A
concepção prévia das instâncias
ordinárias, no sentido de que a
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burla ao cadastro de adoção ou à
ordem cronológica tornaria, por si
só, absolutamente inviável a
adoção pelos recorrentes, deve
ser objeto de profunda revisitação.
A jurisprudência desta Corte,
diante de uma ineludível realidade
social, mas sem compactuar com
a vulneração da lei, do cadastro de
adotantes e da ordem cronológica,
consolidou-se no sentido de que,
nas ações que envolvem a filiação
e a situação de menores, é
imprescindível
que
haja
o
profundo,
pormenorizado
e
casuístico exame de cada
situação
concretamente
considerada, a fim de que, com
foco naquele que deve ser o
centro de todas as atenções - a
criança - decida-se de acordo com
os princípios do melhor interesse
do menor e da proteção integral e
prioritária da criança (art. 100,
parágrafo único, II, do ECA),
sendo
imprescindível,
nesse
contexto, que haja a oitiva e a
efetiva participação de todos os
envolvidos (art. 100, parágrafo
único, XII, do ECA) e a realização
dos estudos psicossociais e
interdisciplinares
pertinentes,
inclusive nas hipóteses de adoção
à brasileira.
REsp 1.878.043-SP

DIREITO AMBIENTAL
STJ - Reserva legal em imóvel
rural. Dano ao meio ambiente na
vigência da Lei n. 4.771/1965.
Compensação ambiental feita
no mesmo bioma, mas fora da
mesma
bacia
hidrográfica.
Novo
Código
Florestal.
Permissão do art. 66, III, e § 6º,
II. Retroatividade.
A controvérsia trata da legislação
aplicável
à
compensação
ambiental de reserva legal em
imóvel rural: se o art. 44, III, da Lei
n. 4.771/1965, segundo o qual a
compensação deveria ocorrer
dentro da mesma microbacia
hidrográfica; ou o art. 66, III, e § 6º,
II, da Lei n. 12.651/2012, que não
impõe tal exigência, demandando
apenas que a áreas compensadas
se localizem no mesmo bioma.
Sobre o tema, a Segunda Turma
do STJ firmou entendimento que a
regra geral será a incidência da
legislação florestal, de direito
material, vigente à época dos
fatos, na qual se determina a
aplicação da Lei n. 4.771/1965
para as degradações ambientais
ocorridas em sua vigência. Essa
tese foi referendada pela Primeira
Turma, por maioria, ao apreciar o
REsp
1.646.193/SP
(DJe
04/06/2020). No entanto, nesse
julgamento,
foi
admitida
a
aplicação
dos
dispositivos
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expressamente retroativos do
Novo Código Florestal - ou seja,
aqueles
que
disciplinam,
justamente, situações pretéritas.
Este é o caso do art. 66, que rege
formas
alternativas
de
recomposição da reserva legal
para os imóveis consolidados até
22/07/2008, e inclusive foi objeto
de discussão no referido aresto.
Por fim, é importante lembrar que
o § 3º do art. 66, que fundamentou
a compensação ambiental e o
acórdão recorrido, foi declarado
constitucional pelo STF no
julgamento conjunto da ADC
42/DF e das ADIs 4.901/DF,
4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF,
Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
13/08/2019.
REsp 1.532.719-MG
STJ - Meio ambiente. Termo de
ajustamento de conduta (TAC).
Acordo celebrado na vigência
da lei anterior. Adaptação ao
novo
Código
Florestal.
Impossibilidade.
Princípio
tempus regit actum.
Discute-se a aplicação do novo
Código Florestal a Termo de
Ajustamento
de
Conduta
celebrado sob a égide da Lei n.
4.771/1965.Nos
termos
da
orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, "o
novo Código Florestal não pode
retroagir para atingir o ato jurídico

perfeito, os direitos ambientais
adquiridos e a coisa julgada."
(AgRg no REsp 1.434.797/PR,
Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 7/6/2016).
As cláusulas de Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC,
ou de documento assemelhado,
devem ser adimplidas fielmente e
de
boa-fé,
incumbindo
ao
degradador a prova da satisfação
plena das obrigações assumidas.
A inadimplência, total ou parcial,
do TAC dá ensejo à execução do
avençado e das sanções de
garantia. Desse modo, uma vez
celebrado, e cumpridas as
formalidades legais, o Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC
constitui ato jurídico perfeito,
imunizado
contra
alterações
legislativas
posteriores
que
enfraqueçam
as
obrigações
ambientais nele estabelecidas.
Deve, assim, ser cabal e fielmente
implementado, vedado ao juiz
recusar sua execução, pois do
contrário desrespeitaria a garantia
da irretroatividade da lei nova,
prevista no art. 6º, da Lei de
Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(Decreto-Lei
n.
4.657/1942).
REsp 1.802.754-SP
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DIREITO DO TRABALHO
STJ - Processo trabalhista.
Astreintes.
Habilitação
do
crédito na recuperação judicial.
Classe dos quirografários.
A controvérsia cinge-se a saber se
o
crédito
decorrente
das
astreintes, aplicadas no bojo de
processo trabalhista, em razão de
descumprimento
de
ordem
emanada pelo Juízo trabalhista,
deve
ser
habilitado
na
recuperação judicial na classe dos
créditos trabalhistas, ou na dos
quirografários. , destaca-se que as
astreintes possuem o propósito
especifico de coagir a parte a
cumprir determinada obrigação
imposta pelo juízo - em tutelas
provisórias e específicas ou
mesmo na sentença -, incutindo,
em seu psicológico, o temor de
sofrer
sanção
pecuniária
decorrente
de
eventual
inadimplemento, do que ressai,
indiscutivelmente, seu caráter
coercitivo e intimidatório. Trata-se,
pois, de técnica executiva, de viés
puramente
instrumental,
destinada a instar a parte a
cumprir, voluntariamente (ainda
que sem espontaneidade), a
obrigação judicial, tal como lhe foi
imposta. Na hipótese de a técnica
executiva em comento mostrar-se
inócua, incapaz de superar a
renitência do devedor em cumprir

com a obrigação judicial, a multa
assume claro viés sancionatório.
Trata-se,
nesse
caso,
de
penalidade processual imposta à
parte, sem nenhuma finalidade
ressarcitória
pelos
prejuízos
eventualmente percebidos pela
parte adversa em razão do
descumprimento da determinação
judicial ou correlação com a
prestação, em si, não realizada. O
fato de a multa processual ter sido
imposta no bojo de uma
reclamação trabalhista não faz
com que esta adira ao direito
material
ali
pretendido,
confundindo-se
com
as
retribuições trabalhistas de origem
remuneratória e indenizatória.
Primeiro, porque a obrigação
judicial inadimplida, ensejadora da
imposição de sanção pecuniária,
não
se
confunde,
necessariamente, com o direito ao
final reconhecido na reclamação
trabalhista.
Segundo
e
principalmente,
porquanto
a
sanção pecuniária imposta em
razão do descumprimento da
obrigação judicial - estabelecida
em
tutelas
provisórias
e
específicas
ou
mesmo
na
sentença
-,
de
natureza
processual, não possui nenhum
conteúdo alimentar, que é,
justamente, o critério justificador
do privilégio legal dado às
retribuições
trabalhistas
de
origens
remuneratória
e
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indenizatória. Não se pode
conferir tratamento assemelhado
a realidades tão díspares. O
crédito trabalhista tem como
substrato e fato gerador o
desempenho da atividade laboral
pelo trabalhador, no bojo da
relação empregatícia, destinado a
propiciar a sua subsistência, do
que emerge seu caráter alimentar.
As astreintes, fixadas no âmbito
de uma reclamação trabalhista
(concebidas
como
sanção
pecuniária
de
natureza
processual), não possuem origem,
nem
sequer
indireta,
no
desempenho da atividade laboral
do trabalhador. A interpretação
demasiadamente
alargada
à
noção de "crédito trabalhista", a
pretexto
de
beneficiar
determinado
trabalhador,
promove, em última análise,
indesejado
desequilíbrio
no
processo concursal de credores,
sobretudo
na
classe
dos
trabalhistas,
em
manifesta
violação ao princípio da par
conditio creditorum.
REsp 1.804.563-SP
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LEGISLAÇÃO
Lei nº 14.069 - Cria o Cadastro
Nacional de Pessoas Condenadas
por Crime de Estupro.
Lei nº 14.071 - Altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro),
para modificar a composição do
Conselho Nacional de Trânsito e
ampliar o prazo de validade das
habilitações;
e
dá
outras
providências.
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