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➢ DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
STJ 594 - SERVIDORES PÚBLICOS. Piso salarial nacional para os professores da 

educação básica e reflexos na carreira e nas demais verbas recebidas por tais 

profissionais 

 A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das 

carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso 

salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor 

inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e 

reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá 

se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. STJ. 1ª Seção. REsp 

1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 23/11/2016 (recurso repetitivo) 

 

STJ 595 - PODER DE POLÍCIA. Não cabe ao Banco Central fiscalizar o Serasa 

O Banco Central tem o dever de exercer o controle do crédito e fiscalizar a atividade 

das instituições financeiras. O Serasa não é uma instituição financeira, considerando 

que não exerce coleta, intermediação nem aplicação de recursos financeiros, nem a 

custódia de valor de propriedade de terceiros, seja como atividade principal ou 

acessória. Logo, não é da atribuição do Banco Central a fiscalização das atividades 

do Serasa. STJ. 4ª Turma. REsp 1.178.768-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado 

em 1/12/2016 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STF 851 - CONFISCO DO ART. 243 DA CF/88. 

http://www.dizerodireito.com.br/
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Possibilidade de o proprietário afastar a sanção do art. 243 da CF/88 se provar que 

não teve culpa 

A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde 

que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou 

in eligendo. STF. Plenário. RE 635336/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

14/12/2016 (repercussão geral) 

 

Art. 243 da CF. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem 

localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo 

na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de 

habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 

sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. 

  

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência 

do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo 

será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STF 851 - SERVIDORES PÚBLICOS. Aposentadoria 

compulsória não se aplica a cargos comissionados 

Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão NÃO se submetem à 

regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF, a qual atinge 

apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer 

idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão. Ressalvados impedimentos 

de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o servidor efetivo, 

aposentado compulsoriamente, permaneça no cargo comissionado que já 

desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, 

uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a 

Administração. STF. Plenário. RE 786540/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

15/12/2016 (repercussão geral) 

 

STF 852 - SERVIDORES PÚBLICOS. Regime de subsídio e pagamento de 13º e 

férias a Prefeito e Vice-Prefeito 

O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço 

de férias e décimo terceiro salário. Segundo o Min. Luís Roberto Barroso, o regime 

de subsídio é incompatível apenas com o pagamento de outras parcelas 

remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro e das 

férias, que são verbas pagas a todos os trabalhadores e servidores, com 

periodicidade anual. STF. Plenário. RE 650898/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. 

p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/2/2017 (repercussão geral)  

 

STF 853 – APOSENTADORIA. Aproveitamento do tempo trabalhado como aluno-

aprendiz 

O servidor que trabalhou como "aluno-aprendiz" pode utilizar este período como 

tempo de serviço para fins de aposentadoria?  

Sim, no entanto, para isso é necessário que ele apresente certidão do estabelecimento 

de ensino frequentado. Tal documento deve atestar a condição de aluno-aprendiz e 

o recebimento de retribuição pelos serviços executados, consubstanciada em auxílios 

materiais diversos.  

Com a edição da Lei nº 3.353/59, passou-se a exigir, para a contagem do tempo 

mencionado, a demonstração de que a mão de obra foi remunerada com o 
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pagamento de encomendas. O elemento essencial à caracterização do tempo de 

serviço como aluno-aprendiz não é a percepção de vantagem direta ou indireta, mas 

a efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de 

terceiros.  

Como consequência, a declaração emitida por instituição de ensino 

profissionalizante somente comprova o período de trabalho caso registre 

expressamente a participação do educando nas atividades laborativas desenvolvidas 

para atender aos pedidos feitos às escolas. STF. 1ª Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. 

Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017 

 

STF 853 – APOSENTADORIA. Juiz Federal que completou os requisitos para se 

aposentar quando ainda vigorava o art. 192, I, da Lei 8.112/90 tem direito de se 

aposentar com proventos de Desembargador 

A redação originária do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90 previa que o servidor público 

federal, ao se aposentar, deveria receber, como proventos, a remuneração da classe 

superior a que pertencia. Esse art. 192 foi revogado em 1997 pela Lei nº 9.527. 

Determinado Juiz Federal completou os requisitos para se aposentar em 1994. No 

entanto, optou por continuar trabalhando até 2010, quando pediu a aposentadoria. 

O STF entendeu que, como ele preencheu os requisitos para se aposentar em 1994, 

ou seja, antes da Lei nº 9.527/97, ele teria direito à regra prevista no art. 192, I, da 

Lei nº 8.112/90. 

Logo, ele, ao se aposentar como Juiz Federal, tem direito de receber os proventos 

como se fosse Desembargador Federal (classe imediatamente superior àquela em 

que ele se encontrava posicionado). STF. 1ª Turma. MS 32726/DF, rel. orig. Min. 

Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 596 – DESAPROPRIAÇÃO. Desistência da desapropriação 

É possível que o expropriante desista da ação de desapropriação?  

SIM, é possível a desistência da desapropriação a qualquer tempo, mesmo após o 

trânsito em julgado, desde que:  

a) ainda não tenha havido o pagamento integral do preço (pois nessa hipótese já terá 

se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante); 

e 

b) o imóvel possa ser devolvido sem que ele tenha sido alterado de forma substancial 

(que impeça sua utilização como antes era possível). É ônus do expropriado provar 

a existência de fato impeditivo do direito de desistência da desapropriação. STJ. 2ª 

Turma. REsp 1.368.773-MS, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Herman 

Benjamin, julgado em 6/12/2016 

 

STJ 596 - SERVIDORES PÚBLICOS. É constitucional o art. 2º, parágrafo único, 

da LC 152/2015, que prevê regra especial de transição para a idade da aposentadoria 

compulsória dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro 

Não viola o princípio da isonomia o implemento de regra de transição de 

aposentadoria dos servidores integrantes do Serviço Exterior Brasileiro (Lei nº 

11.440/2006), como está previsto no parágrafo único do art. 2º da LC 152/2015, 

considerando-se as peculiaridades da carreira, as necessidades do Estado e a ordem 

constitucional vigente. STJ. 1ª Seção. MS 22.394-DF, Rel. Min. Humberto Martins, 

julgado em 9/11/2016 

 

STJ 596 - PODER DE POLÍCIA. Empresas brasileiras poderão desenvolver 
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atividades de segurança privada, ainda que tenham sócios estrangeiros 

A Lei nº 7.102/83 estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas 

particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores.  

O art. 11 dessa Lei prevê que “a propriedade e a administração das empresas 

especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros.”  

Esse art. 11 deve ser interpretado segundo a Constituição Federal que, desde a EC 

6/95, proíbe, em regra, que a lei faça discriminação entre “empresa brasileira de 

capital nacional” e “empresa brasileira de capital estrangeiro”. Em outras palavras, 

para o texto constitucional atual, em regra, desde que uma empresa seja brasileira 

(constituída no Brasil e sujeita às leis brasileiras), a origem do seu capital é 

irrelevante.  

Diante disso, a interpretação atual do art. 11 deve ser a seguinte:  

• Empresas constituídas no exterior são proibidas de atuar no setor de segurança 

privada.  

• Todavia, empresas que sejam constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 

sede e administração no País são consideradas “empresas brasileiras” (art. 1.126 do 

Código Civil), sendo irrelevante que tenham na sua composição societária, direta ou 

indiretamente, participação ou controle pelo capital estrangeiro.  

• Logo, “empresas brasileiras” poderão praticar atividades de segurança privada no 

país ainda que tenham sócios estrangeiros. A restrição veiculada pelo art. 11 da Lei 

nº 7.102/83, de acordo com a CF/88, não impede a participação de capital estrangeiro 

nas sociedades nacionais (empresas brasileiras) que prestam serviço de segurança 

privada. STJ. 1ª Seção. MS 19.088-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

14/12/2016 

 

STJ 596 - PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE Termo inicial em caso de 

pensão requerida por dependente incapaz (Obs: tema que só interessa para 

concursos federais) 

Em se tratando de dependente incapaz, o termo inicial para o pagamento do 

benefício da pensão especial de ex-combatente é o óbito do instituidor. STJ. Corte 

Especial. EREsp 1.141.037-SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7/12/2016 

 

STF 854 – APOSENTADORIA. Não se aplica a aposentadoria compulsória para 

titulares de serventias judiciais não estatizadas não ocupantes de cargo público e que 

não recebam remuneração dos cofres públicos 

Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF aos 

titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de 

cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. 

STF. Plenário. RE 647827/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/2/2017 

(repercussão geral) 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STF 854 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

Estado deve indenizar preso que se encontre em situação degradante 

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em 

seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento 

jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a 

obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos 

detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de 

encarceramento. STF. Plenário. RE 580252/MS, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o 

ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/2/2017 (repercussão geral) 
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STJ 597 - ATOS ADMINISTRATIVOS. Portaria interministerial produzida, em 

conjunto, por dois Ministérios não pode ser revogada por portaria posterior editada 

por apenas uma das Pastas 

A portaria interministerial editada pelos Ministérios da Educação e do 

Planejamento demanda a manifestação das duas Pastas para a sua revogação.  

Ex: o art. 7º do Decreto 6.253/2007 determinou que os Ministérios da Educação e da 

Fazenda deveriam editar um ato conjunto definindo os valores, por aluno, para fins 

de aplicação dos recursos do FUNDEB. Atendendo a este comando, em março de 

2009, os Ministros da Educação e da Fazenda editaram a Portaria interministerial 

221/2009 estipulando tais valores. Ocorre que alguns meses depois, o Ministro da 

Educação editou, sozinho, ou seja, sem o Ministro da Fazenda, a Portaria 788/2009 

revogando a Portaria interministerial 221/2009 e definindo novos valores por aluno 

para recebimento dos recursos do FUNDEB. O STJ concluiu que esta segunda 

portaria não teve o condão de revogar a primeira. A regulamentação do valor por 

aluno do FUNDEB exige um ato administrativo complexo que, para a sua formação, 

impõe a manifestação de dois ou mais órgãos para dar existência ao ato (no caso, 

portaria interministerial). Por simetria, somente seria possível a revogação do ato 

administrativo anterior por autoridade/órgão competente para produzi-lo. Em 

suma, o primeiro ato somente poderia ser revogado por outra portaria 

interministerial das duas Pastas. STJ. 1ª Seção. MS 14.731/DF, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, julgado em 14/12/2016 

 

STJ 598 - SERVIÇOS PÚBLICOS. É válida a interrupção do serviço público por 

razões de ordem técnica se houve prévio aviso por meio de rádio 

Em regra, o serviço público deverá ser prestado de forma contínua, ou seja, sem 

interrupções (princípio da continuidade do serviço público).  

Excepcionalmente, será possível a interrupção do serviço público nas seguintes 

hipóteses previstas no art. 6º, § 3º da Lei n.º 8.987/95: 

a) Em caso de emergência (mesmo sem aviso prévio);  

b) Por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que o usuário 

seja previamente avisado;  

c) Por causa de inadimplemento do usuário, desde que ele seja previamente avisado. 

Se a concessionária de energia elétrica divulga, por meio de aviso nas emissoras de 

rádio do Município, que haverá, daqui a alguns dias, a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica por algumas horas em virtude de razões de ordem técnica, este aviso 

atende a exigência da Lei nº 8.987/95? 

SIM. A divulgação da suspensão no fornecimento de serviço de energia elétrica por 

meio de emissoras de rádio, dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de aviso 

prévio, prevista no art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95. STJ. 1ª Turma. REsp 1.270.339-SC, 

Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016 

 

IMPORTANTE!! STJ 598 - SERVIDORES PÚBLICOS Não se aplica a teoria do 

fato consumado para remoção realizada fora das hipóteses legais 

A “teoria do fato consumado" não pode ser aplicada para consolidar remoção de 

servidor público destinada a acompanhamento de cônjuge, em hipótese que não se 

adequa à legalidade estrita, ainda que tal situação haja perdurado por vários anos 

em virtude de decisão liminar não confirmada por ocasião do julgamento de mérito. 

Em outras palavras, se a pessoa consegue uma decisão provisória garantindo a ela a 

remoção e, posteriormente, esta decisão é revogada, esta remoção terá que ser 
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desfeita mesmo que já tenha se passado muitos anos.  

Não se aplica a "Teoria do Fato Consumado" em relação a atos praticados sob 

contestação das pessoas envolvidas, que o reputam irregular e manifestam a 

existência da irregularidade nas vias adequadas, ainda que, pela demora no 

transcurso do procedimento destinado à apuração da legalidade do ato, este gere 

efeitos no mundo concreto. 

Verificada ou confirmada a ilegalidade, o ato deve ser desfeito, preservando-se 

apenas aquilo que, pela consolidação fática irreversível, não puder ser restituído ao 

status quo ante.  

Se a Administração Pública, mesmo após a decisão liminar, continuou questionando 

no processo a legalidade da remoção do servidor/autor, não se pode aplicar a teoria 

do fato consumado, devendo o ato ser desfeito, salvo se tivesse havido uma 

consolidação fática irreversível (ou seja, se não fosse mais possível voltar ao "status 

quo ante"). STJ. Corte Especial. EREsp 1.157.628-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado 

em 7/12/2016 

 

STJ 598 - SERVIDORES PÚBLICOS URV e 11,98% 

O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, oriundo 

das perdas salariais resultantes da conversão de cruzeiro real em URV, na 

remuneração do servidor, deve ocorrer no momento em que a carreira passa por 

uma restruturação remuneratória. STJ. 3ª Seção. EREsp 900.311-RN, Rel. Min. Felix 

Fischer, julgado em 22/2/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 598 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

Competência para instaurar e julgar PAD relacionado com servidor cedido 

A instauração de processo disciplinar contra servidor efetivo cedido deve ocorrer, 

preferencialmente, no órgão em que tenha sido praticada a suposta irregularidade. 

Por outro lado, o julgamento e a eventual aplicação de sanção só podem ocorrer no 

órgão ao qual o servidor efetivo estiver vinculado. 

Ex: João é servidor efetivo (técnico judiciário) do TJDFT e foi cedido para um cargo 

em comissão no STJ. Quando ainda estava prestando serviços no STJ, João praticou 

uma infração disciplinar. A Instauração do PAD deverá ser feita preferencialmente 

pelo STJ. Por outro lado, o julgamento do servidor e aplicação da sanção deverão 

ser realizados obrigatoriamente pelo TJDFT. STJ. Corte Especial. MS 21.991-DF, 

Rel. Min. Humberto Martins, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado 

em 16/11/2016 

 

IMPORTANTE!! STF 858 – PRECATÓRIOS. É possível aplicar o regime de 

precatórios às sociedades de economia mista? 

É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras 

de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. STF. Plenário. 

ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017 

 

STF 858 -  CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. Lei de contratação temporária não 

pode prever hipóteses genéricas nem a prorrogação indefinida dos contratos 

São inconstitucionais, por violarem o art. 37, IX, da CF/88, a autorização legislativa 

genérica para contratação temporária e a permissão de prorrogação indefinida do 

prazo de contratações temporárias. STF. Plenário. ADI 3662/MT, Rel. Min. Marco 

Aurélio, julgado em 23/3/2017 
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STF 859 - ABONO DE PERMANÊNCIA. Magistrado que estava recebendo abono 

de permanência e foi promovido terá direito de continuar percebendo o benefício 

A ocupação de novo cargo dentro da estrutura do Poder Judiciário, pelo titular do 

abono de permanência, não implica a cessação do benefício. Ex: determinada pessoa 

ocupa o cargo de Desembargador do Trabalho e está recebendo abono de 

permanência; se ela for promovida ao cargo de Ministro do TST, terá direito de 

continuar recebendo o abono, não sendo necessário completar cinco anos no cargo 

de Ministro para requerer o benefício. STF. 1ª Turma. MS 33424/DF e MS 33456/DF, 

Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 28/3/2017 

 

STF 859 – PENSÃO. O art. 11 da EC 20/98 não proibiu a percepção de pensão civil 

com pensão militar 

A CF/67 e a CF/88 (antes da EC 20/98) não proibiam que o militar reformado 

voltasse ao serviço público e, posteriormente, se aposentasse no cargo civil, 

acumulando os dois proventos.  

Ex: João foi reformado como Sargento do Exército em 1980. Voltou ao serviço 

público e se aposentou como servidor da ABIN (órgão público federal), concedida 

em 1995. Essa acumulação de proventos é possível.  

O art. 11 da EC 20/98 proibiu, expressamente, a concessão de mais de uma 

aposentadoria pelo regime de previdência dos servidores civis. No entanto, este 

dispositivo não vedou a cumulação de aposentadoria de servidor público com 

proventos de militar.  

Sendo possível a cumulação de proventos, é também permitido que o dependente 

acumule as duas pensões. Ex: Em 1996, João faleceu e Maria, sua esposa, passou a 

receber duas pensões por morte, uma decorrente de cada vínculo acima explicado. 

STF. 2ª Turma. MS 25097/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/3/2017 

 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STF 860 – GREVE. Policiais são proibidos de fazer greve. 

O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos 

policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de 

segurança pública. É obrigatória a participação do Poder Público em mediação 

instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do 

art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria. STF. Plenário. ARE 

654432/GO, Rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 

julgado em 5/4/2017 (repercussão geral) 

 

STF 860 – APOSENTADORIA. EC 70/2012 produz efeitos financeiros somente a 

partir da data de sua promulgação 

Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedida com base no art. 6º-

A da EC 41/2003, introduzido pela EC 70/2012, somente se produzirão a partir da 

data de sua promulgação (30/3/2012). STF. Plenário. RE 924456/RJ, rel. orig. Min. Dias 

Toffoli, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 5/4/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 600 - CONCURSO PÚBLICO - Ação questionando critérios 

do psicotécnico previstos no edital deve ser proposta contra a entidade que 

promoveu o concurso (e não contra a instituição contratada) 

Em ação ordinária na qual se discute a eliminação de candidato em concurso público 

– em razão da subjetividade dos critérios de avaliação de exame psicotécnico 

previstos no edital – a legitimidade passiva será da entidade responsável pela 
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elaboração do certame.  

Ex: o Estado do ES abriu concurso para agente penitenciário. O CESPE foi 

contratado para realizar as provas. João inscreveu-se no certame e foi aprovado nas 

provas teóricas, tendo sido, contudo, reprovado no exame psicotécnico. Diante disso, 

João quer ajuizar ação ordinária questionando os critérios de avaliação do exame 

psicotécnico previstos no edital sob o argumento de que eles eram subjetivos. Essa 

ação terá que ser proposta contra o Estado do ES (e não contra o CESPE). STJ. 1ª 

Turma. REsp 1.425.594-ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 7/3/2017  

 

IMPORTANTE!! STJ 600 - SERVIDORES PÚBLICOS. Não se pode cassar a 

aposentadoria do servidor que ingressou no serviço público por força de provimento 

judicial precário e se aposentou durante o processo, antes da decisão ser reformada 

Se o candidato tomou posse por força de decisão judicial precária e esta, 

posteriormente, é revogada, ele perderá o cargo, mesmo que já o esteja ocupando há 

muitos anos. Não se aplica, ao caso, a teoria do fato consumado. Nesse sentido: STF. 

Plenário. RE 608482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/8/2014 

(repercussão geral) (Info 753).  

A situação será diferente se ele se aposentou antes do processo chegar ao fim. 

Imagine que o candidato tomou posse no cargo por força de decisão judicial 

precária. Passaram-se vários anos e ele, após cumprir todos os requisitos, aposentou 

neste cargo por tempo de contribuição. Após a aposentadoria, a decisão que o 

amparou foi reformada. Neste caso, não haverá a cassação de sua aposentadoria. 

Nas palavras do STJ: quando o exercício do cargo foi amparado por decisões 

judiciais precárias e o servidor se aposentou, antes do julgamento final de mandado 

de segurança, por tempo de contribuição durante esse exercício e após legítima 

contribuição ao sistema, a denegação posterior da segurança que inicialmente 

permitira ao servidor prosseguir no certame não pode ocasionar a cassação da 

aposentadoria. STJ. 1ª Seção. MS 20.558-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

22/2/2017  

 

STJ 600 - SERVIDORES PÚBLICOS O valor do abono de permanência deverá ser 

levado em consideração na conversão da licença-prêmio em pecúnia 

O abono de permanência insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo, de 

forma a compor a base de cálculo da licença-prêmio não gozada. STJ. 1ª Turma. REsp 

1.514.673-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 7/3/2017 

 

STJ 602 – LICITAÇÃO. Proibição do art. 9º, III, da Lei 8.666/93 permanece mesmo 

que o servidor esteja licenciado 

Se um servidor público for sócio ou funcionário de uma empresa, ela não poderá 

participar de licitações realizadas pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado 

este servidor público (art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93).  

O fato de o servidor estar licenciado do cargo não afasta a referida proibição, 

considerando que, mesmo de licença, ele não deixa possuir vínculo com a 

Administração Pública.  

Assim, o fato de o servidor estar licenciado não afasta o entendimento segundo o 

qual não pode participar de procedimento licitatório a empresa que possuir em seu 

quadro de pessoal servidor ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela 

licitação. STJ. 2ª Turma. REsp 1.607.715-AL, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

7/3/2017 
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IMPORTANTE!! STJ 602 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

Aplicação de crime continuado no PAD 

Há fatos ilícitos administrativos que, se cometidos de forma continuada pelo 

servidor público, não se sujeitam à sanção com aumento do quantum sancionatório 

previsto no art. 71, caput, do CP. STJ. 1ª Seção. REsp 1.471.760-GO, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, julgado em 22/2/2017 

 

STJ 602 - CONSELHOS PROFISSIONAIS. Lojas que vendam animais vivos e 

medicamentos veterinários não precisam se inscrever no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária 

Não estão sujeitas a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina 

Veterinária, nem à contratação de profissionais nele inscritos como responsáveis 

técnicos, as pessoas jurídicas que explorem as atividades de comercialização de 

animais vivos e a venda de medicamentos veterinários, pois não são atividades 

reservadas à atuação privativa do médico veterinário. STJ. 1ª Seção. REsp 1.338.942-

SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/4/2017 (recurso repetitivo) 

 

IMPORTANTE!!! STJ 603 - CONCURSOS PÚBLICOS. O grave erro no enunciado 

– reconhecido pela própria banca examinadora – constitui flagrante ilegalidade apta 

a ensejar a nulidade da questão 

O STF, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a 

seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas 

a elas atribuídas" (RE 632.853).  

Do voto condutor do mencionado acórdão, percebe-se que a tese nele constante 

buscou esclarecer que o Poder Judiciário não pode avaliar as respostas dadas pelo 

candidato e as notas a eles atribuídas se for necessário apreciar o conteúdo das 

questões ou os critérios utilizados na correção, exceto se flagrante a ilegalidade.  

Ao analisar uma prova para o cargo de assessor do MPRS, o STJ decidiu anular 

uma das questões discursivas pelo fato de que ela possuía um grave erro no 

enunciado, o que prejudicou o candidato na elaboração de sua resposta. 

 No enunciado da questão constou a expressão “permissão de saída”, mas na verdade 

o examinador queria saber sobre a “saída temporária”, tanto que a resposta padrão 

do gabarito envolvia este segundo instituto. Houve, portanto, uma troca dos 

conceitos.  

A própria comissão examinadora reconheceu que houve o erro no enunciado, mas 

afirmou que isso não atrapalhou os candidatos e, por isso, manteve as notas.  

O STJ, contudo, não concordou com isso e anulou a questão. Se a própria banca 

examinadora reconhece o erro na formulação da questão, não se pode fechar os olhos 

para tal constatação ao simplório argumento de que referido erro não influiria na 

análise do enunciado pelo candidato. Vale ressaltar que o STJ afirmou que esta 

anulação não contraria o que decidiu o STF no julgamento do RE 632.853 por duas 

razões: 

1) o candidato não está buscando que o Poder Judiciário reexamine o conteúdo da 

questão ou o critério de correção para decidir se a resposta dada por ele está ou não 

correta. Em outras palavras, não se quer que recorrija a prova. O que o impetrante 

pretende é que seja reconhecido que o enunciado da questão apresenta um erro 

grave insuperável.  

2) o STF decidiu que, em regra, não é possível a anulação de questões de concurso, 

salvo se houver ilegalidade a permitir a atuação do Poder Judiciário. Em outras 
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palavras, existe uma “exceção” à tese fixada no RE 632.853. E, no presente caso, 

estamos diante de uma flagrante ilegalidade da banca examinadora. STJ. 2ª Turma. 

RMS 49.896-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/4/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 603 - CONCURSOS PÚBLICOS. O espelho de prova, com a 

motivação da avaliação do candidato, deve ser apresentado antes ou durante a 

divulgação do resultado, sob pena de nulidade 

A banca examinadora do certam e, por ocasião da divulgação dos resultados das 

provas, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios de avaliação 

previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da 

avaliação.  

As informações constantes dos espelhos de provas subjetivas representam a 

motivação do ato administrativo, consistente na atribuição de nota ao candidato. 

Essa motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do 

ato administrativo, pois caso se permita a motivação posterior, isso pode dar ensejo 

para que se fabriquem, forjem ou criem motivações.  

Não é legítima a conduta da banca examinadora de divulgar o espelho de provas 

com a motivação das notas após ser contestada na via judicial ou administrativa. 

Destaque-se também que não há fundamentação válida se a banca apenas divulga 

critérios muito subjetivos e a nota global dos candidatos, desacompanhados do 

padrão de resposta e das notas atribuídas para cada um dos critérios adotados. STJ. 

2ª Turma. RMS 49.896-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/4/2017 

 

STJ 603 - CONSELHOS PROFISSIONAIS. Suspensão ou cancelamento do registro 

do profissional que atrasar anuidades 

Segundo o art. 8º da Lei nº 12.514/2011, para que os Conselhos Profissionais ajuízem 

execução fiscal cobrando anuidades em atraso, é necessário que o total da quantia 

executada seja de, no mínimo, quatro vezes o valor da anuidade.  

Mesmo sem poder executar a dívida, o Conselho Profissional poderá adotar uma 

outra sanção contra o inadimplente: poderá suspender ou cancelar seu registro 

profissional. 

Assim, o fato de os conselhos não poderem executar dívidas inferiores a quatro vezes 

o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente, não impede 

que seja feita a suspensão ou o cancelamento do registro do profissional que deixar 

de efetuar o pagamento das anuidades. Isso está previsto no art. 8º, parágrafo único, 

da Lei nº 12.514/2011.  

No caso específico dos Engenheiros e Arquitetos, o cancelamento do registro somente 

pode acontecer desde que o atraso seja de, no mínimo, duas anuidades consecutivas 

(art. 64 da Lei nº 5.194/66). STJ. 2ª Turma. REsp 1.659.989-MG, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 25/4/2017 

 

STJ 605 - TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. Decisão que suspende reajuste 

das tarifas de transporte público urbano viola a ordem pública 

A interferência judicial para invalidar a estipulação das tarifas de transporte 

público urbano viola a ordem pública, mormente nos casos em que houver, por parte 

da Fazenda estadual, esclarecimento de que a metodologia adotada para fixação dos 

preços era técnica.  

Segundo a “doutrina Chenery”, o Poder Judiciário não pode anular um ato político 

adotado pela Administração Pública sob o argumento de que ele não se valeu de 

metodologia técnica. Isso porque, em temas envolvendo questões técnicas e 



Instagram @Magistraturaestadualemfoco @dizerodireito – Dezembro de 2017 

complexas, os Tribunais não gozam de expertise para concluir se os critérios 

adotados pela Administração são corretos ou não.  

Assim, as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam 

revestidas de reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder 

Judiciário. STJ. Corte Especial.AgInt no AgInt na SLS 2.240-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 

julgado em 7/6/2017 

 

STJ 606 - SERVIDORES PÚBLICOS. União não deve figurar na ação proposta 

pedindo a implementação do piso nacional do magistério 

Os dispositivos do art. 4º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.738/2008 não amparam a 

tese de que a União é parte legítima, perante terceiros particulares, em demandas 

que visam à sua responsabilização pela implementação do piso nacional do 

magistério, afigurando-se correta a decisão que a exclui da lide e declara a 

incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito ou, em sendo a 

única parte na lide, que decreta a extinção da demanda sem resolução do mérito. 

STJ. 1ª Seção. REsp 1.559.965-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 14/6/2017 

(recurso repetitivo) 

 

STJ 606 – DESAPROPRIAÇÃO. Ente desapropriante não responde por tributos 

anteriores à desapropriação 

O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel 

desapropriado nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é 

anterior ao ato de aquisição originária da propriedade. STJ. 2ª Turma. REsp 

1.668.058-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/6/2017 

 

IMPORTANTÍSSIMO! STF 861 - CONSELHOS PROFISSIONAIS. Conselhos 

profissionais não estão sujeitos ao regime de precatórios 

Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de 

Fiscalização (exs: CREA, CRM, COREN, CRO) não se submetem ao regime de 

precatórios. STF. Plenário. RE 938837/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. 

Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 (repercussão geral) 

 

IMPORTANTÍSSIMO! STF 862 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. O 

inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não 

transfere automaticamente ao Poder Público a responsabilidade pelo seu pagamento 

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não 

transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo 

seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, 

da Lei nº 8.666/93. 

Obs: a tese acima foi a fixada pelo STF. No entanto, penso que é importante um 

esclarecimento revelado durante os debates: é possível sim, excepcionalmente, que a 

Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa 

contratada e que não foram pagas, desde que o ex-empregado reclamante comprove, 

com elementos concretos de prova, que houve efetiva falha do Poder Público na 

fiscalização do contrato. STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosá Weber, red. 

p/ o ác. Min. Luiz Fux, julgádo em 26/4/2017 (repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!! STF 862 - SERVIDORES PÚBLICOS. Se a pessoa acumular 

licitamente dois cargos públicos ela poderá receber acima do teto 

Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e 
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funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração 

de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório 

quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 

Ex: se determinado Ministro do STF for também professor da UnB, ele irá receber 

seu subsídio integral como Ministro e mais a remuneração decorrente do magistério. 

Nesse caso, o teto seria considerado especificamente para cada cargo, sendo 

permitido que ele receba acima do limite previsto no art. 37, XI da CF se 

considerarmos seus ganhos globais. STF. Plená rio. RE 612975/MT e RE 602043/MT, 

Rel. Min. Márco Aure lio, julgádos em 26 e 27/4/2017 (repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!! STF 862 - BENS PÚBLICOS. Continuam pertencendo à União os 

terrenos de marinha situados em ilha costeira que seja sede de Município 

A EC 46/2005 não interferiu na propriedade da União, nos moldes do art. 20, VII, 

da Constituição Federal, sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos situados em 

ilhas costeiras sede de Municípios. STF. Plenário. RE 636199/ES, Rel. Min. Rosa 

Weber, julgádo em 27/4/2017 (repercussão geral) 

 

 

STF 866 - AGENTES POLÍTICOS. Exercentes de mandato eletivo que não forem 

vinculados a regime próprio deverão pagar contribuição previdenciária ao RGPS 

Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de 

mandato eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal ou aos Municípios, após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que 

não vinculados a regime próprio de previdência. STF. Plenário. RE 626837/GO, Rel. 

Min. Dias Toffoli, julgado em 25/5/2017 (repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!! STF 868 - POSSE TARDIA EM CARGO PÚBLICO POR 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. A nomeação tardia a cargo público em decorrência 

de decisão judicial não gera direito à promoção retroativa 

A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato 

judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, NÃO gera direito às promoções ou 

progressões funcionais que alcançariam se houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação. STF. Plenário. RE 629392 RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 

8/6/2017 (repercussão geral) 

 

STF 869 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS. É constitucional a quarentena para 

recontratação de servidores temporários prevista no art. 9º, III, da Lei 8.745/93 

No âmbito da administração pública federal, é vedada a contratação temporária do 

mesmo servidor antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior. 

Tal regra está prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93:  

Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 

(vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses 

dos incisos I e IX do art. 2º desta Lei, mediante prévia autorização, conforme 

determina o art. 5º desta Lei. 

O STF, ao analisar um caso concreto envolvendo a contratação temporária de 

professores, decidiu que essa regra é constitucional e fixou a seguinte tese:  

“É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 

24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão 

de professor temporário anteriormente contratado.” STF. Plenário. RE 635648/CE, 
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Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 14/6/2017 (repercussão geral) 

 

STF 869 - SERVIDORES PÚBLICOS. Jornada de trabalho diferenciada para 

servidores médicos e dentista 

A jornada de trabalho do MÉDICO servidor público é de 4 horas diárias e de 20 

horas semanais, nos termos da Lei nº 12.702/2012.  

A jornada de trabalho do ODONTÓLOGO servidor público é de 6 horas diárias e 

de 30 horas semanais, nos termos do DL 2.140/84. 

Essas regras acima explicadas não se aplicam no caso de médicos e odontólogos que 

ocupem cargo em comissão ou função de confiança, considerando que, neste caso, 

terão que cumprir a jornada normal de trabalho. STF. 2ª Turma. MS 33853/DF, Rel. 

Min. Dias Toffoli, julgado em 13/6/2017 

 

IMPORTANTE!!! STF 871 - GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. Compete à Justiça 

Comum (estadual ou federal) decidir se a greve realizada por servidor público é ou 

não abusiva 

A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de 

greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias 

e fundações públicas. STF. Plenário. RE 846854/SP, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o 

ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/2017 (repercussão geral) 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STJ 607 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Aplica-

se às ações de improbidade administrativa o reexame necessário previsto no art. 19 

da lei da ação popular 

A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de 

improbidade administrativa ESTÁ sujeita ao reexame necessário, com base na 

aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 

da Lei nº 4.717/65. STJ. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 24/5/2017 

 

STJ 607 - CONSELHOS PROFISSIONAIS. Técnico de futebol não precisa ser 

inscrito no Conselho Regional de Educação Física 

O exercício da profissão de técnico ou treinador profissional de futebol não se 

restringe aos profissionais graduados em Educação Física, não havendo 

obrigatoriedade legal de registro junto ao respectivo Conselho Regional. STJ. 2ª 

Turma. REsp 1.650.759-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/4/2017 

 

STJ 608 - CONCURSOS PÚBLICOS. É válida a alteração na ordem de aplicação 

das provas do teste físico desde que anunciada com antecedência 

A simples alteração na ordem de aplicação das provas de teste físico em concurso 

público, desde que anunciada com antecedência e aplicada igualmente a todos, não 

viola direito líquido e certo dos candidatos inscritos. E 

x: o edital inicial dizia que, no dia da prova de esforço físico, o teste de equilíbrio 

seria o primeiro e a corrida o último; depois foi publicado um novo edital alterando 

a ordem. STJ. 1ª Turma. RMS 36.064-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 

13/6/2017 

 

STJ 609 - CONTROLE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. Judiciário pode 

determinar que Estado implemente plantão em Delegacia de Atendimento ao 

adolescente infrator 
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A decisão judicial que impõe à Administração Pública o restabelecimento do plantão 

de 24 horas em Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude 

não constitui abuso de poder, tampouco extrapola o controle do mérito 

administrativo pelo Poder Judiciário. STJ. 1ª Turma.REsp 1.612.931-MS, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/6/2017 

 

IMPORTANTE!!! STJ 609 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MP pode 

instaurar inquérito civil para apurar ato de improbidade praticado por magistrado 

e solicitar seu depoimento pessoal 

É possível a abertura de inquérito civil pelo Ministério Público objetivando a 

apuração de ato ímprobo atribuído a magistrado mesmo que já exista concomitante 

procedimento disciplinar na Corregedoria do Tribunal acerca dos mesmos fatos, não 

havendo usurpação das atribuições da Corregedoria pelo órgão ministerial 

investigante. A mera solicitação para que o juiz preste depoimento pessoal nos autos 

de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apuração de suposta 

conduta ímproba não viola o disposto no art. 33, IV, da LC nº 35/79 (LOMAN). STJ. 

1ª Turma. RMS 37.151-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. 

Sérgio Kukina, julgado em 7/3/2017 

 

STF 873 - BENS PÚBLICOS. Não se pode caracterizar as terras ocupadas pelos 

indígenas como devolutas 

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União (art. 20, XI, da 

CF/88) e, portanto, não podem ser consideradas como terras devolutas de domínio 

do Estado-membro. STF. Plenário. ACO 362/MT e ACO 366/MT, Rel. Min. Marco 

Aurélio, julgados em 16/8/2017  

 

STF 876 – FUNDEF. União deverá indenizar Estados prejudicados com o cálculo 

incorreto do VMNA 

O valor da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deve ser calculado 

com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional.  

A complementação ao Fundef realizada a partir do valor mínimo anual por aluno 

fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação 

de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e 

manutenção do ensino. Em outras palavras, os Estados prejudicados com o cálculo 

incorreto do valor mínimo nacional por aluno deverão ser indenizados por conta do 

montante pago a menor a título de complementação pela União no período de 

vigência do FUNDEF, isto é, nos exercícios financeiros de 1998 a 2007.  

Essa indenização abrange apenas os danos materiais, não sendo devidos danos 

morais coletivos por conta desse repasse a menor. STF. Plenário. ACO 648/BA, ACO 

660/AM, ACO 669/SE e ACO 700/RN, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 

Edson Fachin, julgados em 6/9/2017 

 

STF 882 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ADI proposta contra a Lei nº 

11.952/2009 

A Lei nº 11.952/2009 trata sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes 

em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal.  

O STF deu intepretação conforme ao art. 4º, § 2º da Lei para dizer que é 

inconstitucional qualquer interpretação que permita a regularização fundiária das 

terras ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais da Amazônia 
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Legal em nome de terceiros ou de forma a descaracterizar o modo de apropriação 

da terra por esses grupos. Em outras palavras, os quilombolas e outras comunidades 

tradicionais não podem perder suas terras em caso de regularização fundiária. 

O STF também deu intepretação conforme ao art. 13 da Lei para afastar quaisquer 

interpretações que concluam pela desnecessidade de fiscalização dos imóveis rurais 

até quatro módulos fiscais, devendo o ente federal utilizar-se de todos os meios 

referidos em suas informações para assegurar a devida proteção ambiental e a 

concretização dos propósitos da norma para, somente então, ser possível a dispensa 

da vistoria prévia, como condição para a inclusão da propriedade no programa de 

regularização fundiária de imóveis rurais de domínio público na Amazônia Legal. 

Em outras palavras, a União deve utilizar-se de todos os meios para assegurar a 

devida proteção ambiental e a concretização dos propósitos da norma, para somente 

então ser possível a dispensa da vistoria prévia como condição para inclusão da 

propriedade no programa de regularização fundiária de imóveis rurais de domínio 

público na Amazônia Legal. STF. Plenário. ADI 4269/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 

julgado em 18/10/2017 

 

STF 882 - STF 882 - CONCURSO PÚBLICO. Decisão do STF que cassou ato do 

CNJ que havia anulado o concurso de cartório do TJ/RJ 

CNJ anulou concurso público para cartório no RJ sob o argumento de que o 

Presidente da Comissão do concurso possuía relacionamento pessoal com duas 

candidatas aprovadas que teriam sido beneficiadas na correção das questões da 

prova subjetiva. O STF cassou a decisão do CNJ sob três argumentos principais: 1) 

CNJ não poderia ter reavaliado os critérios de correção das provas adotados pela 

comissão; 2) Houve um aditamento no processo administrativo sem que as 

candidatas tenham tido a oportunidade de se manifestar sobre ele; 3) Não ficou 

provado ter havido o alegado favorecimento das candidatas. STF. 2ª Turma. MS 

28775/DF, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado 

em 17/10/2017 

 

 

 

 

➢ DIREITO AMBIENTAL 
 

STF 871 – COMPETÊNCIA. Estado-membro pode legislar sobre controle de 

resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras 

Em tese, o Estado-membro detém competência para legislar sobre controle de 

resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. Isso porque o objeto 

dessa lei é a tutela ao meio ambiente, sendo essa matéria de competência 

concorrente, nos termos do art. 24, VI e VIII, da CF/88. STF. Plenário. ADI 2030/SC, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 9/8/2017 

 

IMPORTANTE!!! STF 874 – AMIANTO. É proibida a utilização de qualquer forma 

de amianto 

As leis estaduais que proíbem o uso do amianto são constitucionais.  

O art. 2º da Lei federal nº 9.055/95, que autorizava a utilização da crisotila (espécie 

de amianto), é inconstitucional.  

Houve a inconstitucionalidade superveniente (sob a óptica material) da Lei nº 
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9.055/95, por ofensa ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF/88); ao dever estatal de 

redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança (art. 7º, inciso XXII, CF/88); e à proteção do meio ambiente (art. 225, 

CF/88). STF. Plenário. ADI 3937/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 

Dias Toffoli, julgado em 24/8/2017 

 
 

➢ DIREITO CIVIL 
 

IMPORTANTE!!! STJ 594 - CONTRATO DE SEGURO. Embriaguez ao volante e 

agravamento do risco 

No seguro de automóvel celebrado por uma empresa com a seguradora, é devida a 

indenização securitária se o condutor do veículo (funcionário da empresa segurada) 

estava embriagado?  

• Em regra: NÃO.  

• Exceção: será devido o pagamento da indenização se a empresa segurada conseguir 

provar que o acidente ocorreria mesmo que o condutor não estivesse embriagado. 

Não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de 

automóvel quando o causador do sinistro – preposto da empresa segurada – estiver 

em estado de embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria 

independentemente dessa circunstância. STJ. 3ª Turma. REsp 1.485.717-SP, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2016 

 

STJ 594 - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. Imóveis vinculados ao SFH 

não são suscetíveis de usucapião 

O imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro de 

Habitação, como está afetado à prestação de um serviço público, deve ser tratado 

como bem público, sendo, pois, imprescritível (insuscetível de usucapião). STJ. 3ª 

Turma. REsp 1.448.026-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/11/2016  

 

STJ 594 - DIREITOS AUTORAIS. Imagem da fachada do imóvel utilizada em 

propaganda comercial com permissão do proprietário, mas sem autorização do 

autor do projeto 

O autor de projeto de obra arquitetônica, ainda que situada permanentemente em 

logradouros públicos, integrando de modo indissociável o meio ambiente, a compor 

a paisagem como um todo, faz jus ao ressarcimento por danos de ordem material e 

moral em virtude da representação por terceiros de sua obra, com fins comerciais, 

sem a devida autorização e indicação de autoria, ainda que tenha havido 

aquiescência do proprietário da obra. STJ. 3ª Turma. REsp 1.562.617-SP, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/11/2016 

 

IMPORTANTE!!! STJ 594 - DIREITOS AUTORAIS. Possibilidade de a pessoa 

jurídica ser titular dos direitos autorais 

Nos contratos sob encomenda de obras intelectuais, a pessoa jurídica que figura 

como encomendada na relação contratual pode ser titular dos direitos autorais, 

conforme interpretação do art. 11, parágrafo único, da Lei nº 9.610/98. Assim, 

ocorrendo a utilização indevida da obra encomendada, sem a devida autorização, 

caberá à pessoa jurídica contratada pleitear a reparação dos danos sofridos. STJ. 4ª 
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Turma. REsp 1.473.392-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/10/2016 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STJ 594 – POSSE. Particular que ocupa bem público 

dominical poderá ajuizar ações possessórias para defender a sua permanência no 

local? 

1) particular invade imóvel público e deseja proteção possessória em face do PODER 

PÚBLICO: NÃO É POSSÍVEL. Não terá direito à proteção possessória. Não poderá 

exercer interditos possessórios porque, perante o Poder Público, ele exerce mera 

detenção.  

2) particular invade imóvel público e deseja proteção possessória em face de outro 

PARTICULAR: TERÁ DIREITO, EM TESE, À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. É 

possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem 

público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. STJ. 4ª Turma. 

REsp 1.296.964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2016 

 

IMPORTANTE!!! STJ 594 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Devedor que perdeu o 

veículo tem direito de retirar aparelhos instalados no carro para permitir a direção 

por deficiente físico 

Havendo adaptação de veículo, em momento posterior à celebração do pacto 

fiduciário, com aparelhos para direção por deficiente físico, o devedor fiduciante 

tem direito a retirá-los quando houver o descumprimento do pacto e a consequente 

busca e apreensão do bem. STJ. 4ª Turma. REsp 1.305.183-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 18/10/2016 

 

 

STJ 594 - INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Unidade habitacional já quitada e 

que foi dada em garantia ao banco 

A recusa do banco em substituir a garantia dada pela incorporadora em contrato de 

financiamento imobiliário, mesmo após a ciência de que a unidade habitacional se 

encontrava quitada, viola os deveres contratuais da informação e cooperação, 

tornando ineficaz o gravame perante o adquirente. STJ. 3ª Turma. REsp 1.478.814-

DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/12/2016 

 

STJ 594 – DIVÓRCIO. Cotas sociais que serão partilhadas após mancomunhão 

deverão ser calculadas no momento efetivo da partilha 

Verificada a existência de mancomunhão, o pagamento da expressão patrimonial 

das cotas societárias à ex-cônjuge, não sócia, deve corresponder ao momento efetivo 

da partilha, e não àquele em que estabelecido acordo prévio sobre os bens que fariam 

parte do acervo patrimonial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.537.107-PR, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 17/11/2016 

 

STJ 595 – FIANÇA. Fiança limitada e honorários advocatícios 

A fiança limitada decorre da lei e do contrato, de modo que o fiador não pode ser 

compelido a pagar valor superior ao que foi avençado, devendo responder tão 

somente até o limite da garantia por ele assumida, o que afasta sua responsabilização 

em relação aos acessórios da dívida principal e aos honorários advocatícios, que 

deverão ser cobrados apenas do devedor afiançado. Por se tratar de contrato 

benéfico, as disposições relativas à fiança devem ser interpretadas de forma 

restritiva (art. 819 do CC), razão pela qual, nos casos em que ela é limitada (art. 

822), a responsabilidade do fiador não pode superar os limites nela indicados. Ex: 
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indivíduo outorgou fiança limitada a R$ 30 mil; significa que ele não terá obrigação 

de pagar o que superar esta quantia, mesmo que esse valor a maior seja decorrente 

das custas processuais e honorários advocatícios. STJ. 3ª Turma. REsp 1.482.565-SP, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/12/2016 

 

Súmula 586-STJ: A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do 

agente fiduciário aplica-se, exclusivamente, aos contratos não vinculados ao Sistema 

Financeiro da Habitação – SFH. 

 

STJ 595 – CASAMENTO. Regime da separação obrigatória de bens para idosos não 

se aplica se o casamento foi precedido de união estável iniciada antes da idade-limite 

A proteção matrimonial conferida ao noivo, nos termos do art. 258, parágrafo único, 

II, do Código Civil de 1916, não se revela necessária quando o enlace for precedido 

de longo relacionamento em união estável, que se iniciou quando os cônjuges não 

tinham restrição legal à escolha do regime de bens. STJ. 4ª Turma. REsp 1.318.281-

PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 1/12/2016 

 

IMPORTANTE!!!! STJ 595 - UNIÃO ESTÁVEL. Contrato de convivência não exige 

escritura pública 

É válido, desde que escrito, o pacto de convivência formulado pelo casal no qual se 

opta pela adoção da regulação patrimonial da futura relação como símil (igual) ao 

regime de comunhão universal, ainda que não tenha sido feito por meio de escritura 

pública.  

Em outras palavras, um casal que vive (ou viverá) em união estável pode celebrar 

contrato de convivência dizendo que aquela relação será regida por um regime de 

bens igual ao regime da comunhão universal. Esse contrato, para ser válido, precisa 

ser feito por escrito, mas não é necessário que seja realizado por escritura pública. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.459.597-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 1/12/2016 

 

IMPORTANTE!!!! STJ 595 - GUARDA COMPARTILHADA. Aplicação 

obrigatória da guarda compartilhada 

REGRA: o CC determina que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto 

à guarda do filho, o juiz deverá aplicar a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2º). 

EXCEÇÕES: Não será aplicada a guarda compartilhada se:  

a) um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor;  

b) um dos genitores não estiver apto a exercer o poder familiar. 

O § 2º do art. 1.584 afirma que “encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar”, será aplicada a guarda compartilhada. O que significa essa expressão: 

“genitores aptos a exercer o poder familiar”?  Quando o genitor não estará apto a 

exercer o poder familiar?  

A guarda compartilhada somente deixará de ser aplicada quando houver inaptidão 

de um dos ascendentes para o exercício do poder familiar, fato que deverá ser 

declarado, prévia ou incidentalmente à ação de guarda, por meio de decisão judicial 

(STJ. 3ª Turma. REsp 1.629.994-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/12/2016) 

 

O § 2º do art. 1.584 somente admite duas exceções em que não será aplicada a guarda 

compartilhada. A interpretação desse dispositivo pode ser relativizada? É possível 

afastar a guarda compartilhada com base em peculiaridades do caso concreto mesmo 

que não previstas no § 2º do art. 1.584 do CC? 

O STJ está dividido, havendo decisões em ambos os sentidos:  
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1ª) NÃO. A guarda compartilhada apresenta força vinculante, devendo ser 

obrigatoriamente adotada, salvo se um dos genitores não estiver apto a exercer o 

poder familiar ou se um deles declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 

menor (STJ. 3ª Turma. REsp 1626495/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

15/09/2016).  

2ª) SIM. As peculiaridades do caso concreto podem servir como argumento para que 

não seja implementada a guarda compartilhada. Ex: se houver dificuldades 

geográficas (pai mora em uma cidade e mãe em outra, distante). Isso porque deve-

se atentar para o princípio do melhor interesse dos menores. Assim, as partes 

poderão demonstrar a existência de impedimento insuperável ao exercício da 

guarda compartilhada, podendo o juiz aceitar mesmo que não expressamente 

previsto no art. 1.584, § 2º. A aplicação obrigatória da guarda compartilhada pode 

ser mitigada se ficar constatado que ela será prejudicial ao melhor interesse do 

menor (STJ. 3ª Turma. REsp 1605477/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 

em 21/06/2016). STJ. 3ª Turma. REsp 1.629.994-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 6/12/2016). 

 

STF 853 - AUTONOMIA DAS ENTIDADES DESPORTIVAS O art. 59 do CC é 

compatível com a autonomia conferida aos clubes pelo art. 217, I, da CF/88 

A autonomia das entidades desportivas não é absoluta. O art. 59 do CC é compatível 

com a autonomia constitucional conferida aos clubes pelo art. 217, I, da CF/88. STF. 

1ª Turma. ARE 935482/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 07/02/2017  

 

STJ 596 – CONSÓRCIO. Herdeiros de consorciado falecido e liberação da carta de 

crédito em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista 

Em 2006, Maria celebrou com a “Caixa Consórcios” contrato de participação em 

grupo de consórcio destinado à aquisição de um bem imóvel. Neste contrato havia 

uma cláusula prevendo um seguro prestamista com cobertura para o risco de morte. 

Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessório ao 

contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do 

consórcio afirmou o seguinte: se a contratante falecer antes de quitar todas as 

parcelas do consórcio, a contratada (Caixa Consórcios) irá quitar o saldo devedor 

relativo à cota da consorciada falecida, viabilizando não só a continuidade do grupo 

consorcial, como também a proteção financeira da família da segurada.  

Antes do fim do consórcio, Maria faleceu. Ocorre que a Caixa Consórcios recusou-

se a pagar a indenização do seguro (quitação do saldo devedor do consórcio) O STJ 

decidiu que:  

1) Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial 

detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante 

constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro 

prestamista. 

2) Os herdeiros de consorciada falecida têm direito à liberação imediata da carta de 

crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, 

independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo 

consorcial, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação do 

consórcio (Circular Bacen 2.766/97). STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 

 

STJ 596 – CONDOMÍNIO. Prazo prescricional para cobrança de cotas 

condominiais: 5 anos 
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Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o 

condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de 

cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em 

instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da 

prestação. STJ. 2ª Seção. REsp 1.483.930-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 

em 23/11/2016 (recurso repetitivo) 

 

IMPORTANTE!!! STJ 597 - DIREITO AUTORAL. Transmissão de músicas por 

streaming exige pagamento de direitos autorais ao ECAD 

A transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores mediante o 

emprego da tecnologia streaming (webcasting e simulcasting) demanda autorização 

prévia e expressa pelo titular dos direitos de autor e caracteriza fato gerador de 

cobrança pelo ECAD relativa à exploração econômica desses direitos. STJ. 2ª Seção. 

REsp 1559264/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/02/2017 

 

STJ 597 – CASAMENTO. Justiça brasileira poderá, em processo de divórcio, dispor 

sobre a partilha de bem situado no exterior 

É possível, em processo de dissolução de casamento em curso no país, que se 

disponha sobre direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade 

conjugal aqui estabelecida, ainda que a decisão tenha reflexos sobre bens situados 

no exterior para efeitos da referida partilha. STJ. 4ª Turma. REsp 1.552.913-RJ, Rel. 

Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/11/2016 

 

IMPORTANTE!! STJ 598 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Agressões físicas ou 

verbais praticadas por adulto contra criança geram dano moral in re ipsa 

A conduta de um adulto que pratica agressão verbal ou física contra criança ou 

adolescente configura elemento caracterizador da espécie do dano moral in re ipsa. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.642.318-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 7/2/2017 

 

STJ 598 -  CONTRATO DE SEGURO. Não é devida a indenização prevista em 

contrato de seguro de RC D&O caso o segurado tenha praticado insider trading 

O seguro de RC D&O (Directors and Officers Insurance) não abrange operações de 

diretores, administradores ou conselheiros qualificadas como insider trading. 

O RC D&O é um tipo de seguro feito por grandes executivos (exs: CEOs) por meio 

do qual a seguradora assume os custos caso eles sejam responsabilizados por algum 

ato culposo praticado durante a gestão da empresa.  

O insider trading ocorre quando uma pessoa (insider), por força do exercício 

profissional, possui informações relevantes sobre a empresa e utiliza tais dados para 

negociar as ações dessa companhia antes que essas informações sejam reveladas ao 

público em geral.  

O administrador que praticou insider trading não tem direito à cobertura 

securitária do seguro RC D&O por dois motivos: 

1) o insider trading não é um ato culposo, mas sim doloso (fraudulento);  

2) o insider trading não configura ato de gestão, mas sim um ato pessoal do 

administrador com o objetivo de gerar proveitos financeiros próprios, em 

detrimento dos interesses da companhia. STJ. 3ª Turma. REsp 1.601.555-SP, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/2/2017 

 

STJ 598 – DPVAT. Sucessores do falecido podem cobrar a indenização DPVAT por 

invalidez permanente que a vítima deveria ter recebido quando estava viva 
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Determinada pessoa sofreu acidente de trânsito que causou sua invalidez 

permanente. Ela não requereu indenização DPVAT. Meses depois, ela faleceu por 

outras razões. Seus herdeiros poderão cobrar a indenização do DPVAT que ela deveria 

ter recebido quando estava viva?  

SIM. Os sucessores da vítima têm legitimidade para ajuizar ação de cobrança de 

pagamento de indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente ocorrida 

antes da morte daquela. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez 

permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com 

o falecimento do titular. Os sucessores, portanto, têm legitimidade para propor a 

ação de cobrança da quantia correspondente. STJ. 4ª Turma. REsp 1.185.907-CE, Rel. 

Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/2/2017 

 

 

IMPORTANTE! STJ 598 – DIVÓRCIO. Ex-cônjuge que está utilizando o bem 

comum de forma exclusiva poderá ser condenado a indenizar o outro mesmo que 

ainda não tenha havido partilha 

Na separação e no divórcio, o fato de certo bem comum ainda pertencer 

indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não 

representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo 

do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por 

qualquer meio inequívoco.  

Ex: João e Maria eram casados e decidiram se divorciar. Maria foi morar com a sua 

mãe e João continuou no apartamento que pertence ao casal. Vale mencionar que 

este é o único bem que o casal tem a partilhar. O juiz determinou o divórcio e 

afirmou, na sentença, que o imóvel deveria ser dividido igualmente entre os dois 

(50% para cada um dos ex-cônjuges). Apesar disso, a partilha formal do bem ainda 

não foi feita. Como a partilha ainda não foi realizada, João continuou morando no 

apartamento. Enquanto a partilha não for concretizada, João poderá ser condenado 

a indenizar Maria, pagando a ela, mensalmente, a quantia equivalente a 50% do 

valor arbitrado como sendo o aluguel deste apartamento onde ele está morando. Isso 

ocorre para evitar o enriquecimento sem causa daquele que está utilizando o bem 

de forma exclusiva.  

Suponhamos que o juiz entenda que Maria tem direito à indenização. Ela terá direito 

de receber as parcelas pretéritas desde quando? O termo inicial para o ressarcimento 

deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, ou seja, será a data da citação 

(caso seja uma ação proposta unicamente para isso) ou da intimação (caso a 

indenização seja requerida em pedido reconvencional feito pelo réu na contestação). O 

fato de João ter sido condenado a pagar esta indenização poderá influenciar no valor 

pago a título de pensão alimentícia? Ele poderá pedir a revisão do valor da prestação 

alimentícia?  

SIM. A indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir 

no valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as 

obrigações serem reciprocamente consideradas pelo juiz, sempre atento às 

peculiaridades do caso concreto. STJ. 2ª Seção. REsp 1.250.362-RS, Rel. Min. Raul 

Araújo, julgado em 8/2/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 599 - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. A capitalização de 

juros, seja qual for a sua periodicidade, somente será considerada válida se estiver 

expressamente pactuada no contrato 

A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando 
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houver expressa pactuação.  

Isso significa que a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, 

semestral, mensal), somente será considerada válida se estiver expressamente 

pactuada no contrato. A pactuação da capitalização dos juros é sempre exigida, 

inclusive para a periodicidade anual. O art. 591 do Código Civil permite a 

capitalização anual, mas não determina a sua aplicação automaticamente. Não é 

possível a incidência da capitalização sem previsão no contrato. STJ. 2ª Seção. REsp 

1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017 (recurso repetitivo) 

 

IMPORTANTE!! STJ 599 - RESPONSABILIDADE CIVIL. A responsabilidade 

civil do incapaz pela reparação dos danos é subsidiária, condicional, mitigada e 

equitativa. A vítima de um ato ilícito praticado por menor pode propor a ação 

somente contra o pai do garoto, não sendo necessário incluir o adolescente no polo 

passivo. Não há como afastar a responsabilização do pai do filho menor 

simplesmente pelo fato de que ele não estava fisicamente ao lado de seu filho no 

momento da conduta 

A responsabilidade civil do incapaz pela reparação dos danos é subsidiária, 

condicional, mitigada e equitativa. 

Os incapazes (ex: filhos menores), quando praticarem atos que causem prejuízos, 

terão responsabilidade subsidiária, condicional, mitigada e equitativa, nos termos 

do art. 928 do CC. Subsidiária: porque apenas ocorrerá quando os seus genitores 

não tiverem meios para ressarcir a vítima.  

Condicional e mitigada: porque não poderá ultrapassar o limite humanitário do 

patrimônio mínimo do infante.  

Equitativa: tendo em vista que a indenização deverá ser equânime, sem a privação 

do mínimo necessário para a sobrevivência digna do incapaz.  

A responsabilidade dos pais dos filhos menores será substitutiva, exclusiva e não 

solidária. 

A vítima de um ato ilícito praticado por menor pode propor a ação somente contra o 

pai do garoto, não sendo necessário incluir o adolescente no polo passivo  

Em ação indenizatória decorrente de ato ilícito, não há litisconsórcio necessário 

entre o genitor responsável pela reparação (art. 932, I, do CC) e o menor causador 

do dano. 

É possível, no entanto, que o autor, por sua opção e liberalidade, tendo em conta que 

os direitos ou obrigações derivem do mesmo fundamento de fato ou de direito, 

intente ação contra ambos – pai e filho –, formando-se um litisconsórcio facultativo 

e simples.  

Ex: Lucas, 15 anos de idade, brincava com a arma de fogo de seu pai e, por 

imprudência, acabou acertando um tiro em Vítor, que ficou ferido, mas sobreviveu. 

Vítor ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra João (pai de 

Lucas). Não era necessário que Vítor propusesse a ação contra João e Lucas, em 

litisconsórcio. Vale a pena esclarecer, no entanto, que seria plenamente possível que 

o autor (vítima) tivesse, por sua opção e liberalidade, ajuizado a ação contra ambos 

(pai e filho). Neste caso, teríamos uma hipótese de litisconsórcio: facultativo e 

simples. 

Não há como afastar a responsabilização do pai do filho menor simplesmente pelo fato 

de que ele não estava fisicamente ao lado de seu filho no momento da conduta 

O art. 932 do CC prevê que os pais são responsáveis pela reparação civil em relação 

aos atos praticados por seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em 

sua companhia.  
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O art. 932, I do CC, ao se referir à autoridade e companhia dos pais em relação aos 

filhos, quis explicitar o poder familiar (a autoridade parental não se esgota na 

guarda), compreendendo um plexo de deveres, como proteção, cuidado, educação, 

informação, afeto, dentre outros, independentemente da vigilância investigativa e 

diária, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores 

venham a causar danos.  

Em outras palavras, não há como afastar a responsabilização do pai do filho menor 

simplesmente pelo fato de que ele não estava fisicamente ao lado de seu filho no 

momento da conduta. STJ. 4ª Turma. REsp 1.436.401-MG, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 2/2/2017 (Info 599). Obs: cuidado com o REsp 1.232.011-SC, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/12/2015 (Info 575), precedente em sentido 

um pouco diverso envolvendo uma mãe que morava em outra cidade. 

 

IMPORTANTE!! STJ 599 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Não se aplica a teoria do 

adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos 

pelo DL 911/69 

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação 

fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 

julgado em 22/2/2017 

 

STJ 599 - DIREITOS AUTORAIS. Na antiga Lei de Direitos Autorais, o contrato 

de cessão de direitos precisava ser averbado à margem do registro para que pudesse 

ter eficácia contra terceiros 

A Lei nº 5.988/73 (antiga Lei de Direitos Autorais) exigia que o contrato de cessão 

de direitos de obra musical fosse averbado à margem do registro no órgão 

competente para que pudesse ter eficácia contra terceiros. Isso estava previsto no 

art. 53, § 1º (Para valer perante terceiros, deverá a cessão ser averbada à margem 

do registro a que se refere o artigo 17).  

É possível averbar o contrato de cessão de direitos autorais firmado na vigência da 

Lei nº 5.988/73 mesmo sem que tenha havido anterior registro da obra por seu titular 

no órgão oficial competente. Em outras palavras, ainda que o titular dos direitos 

autorais sobre a música (cedente) não tenha registrado sua canção no registro 

adequado, o cessionário tem legitimidade para fazer a averbação. STJ. 3ª Turma. 

REsp 1.500.635-RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 21/2/2017 

 

STJ 599 - DIREITO DE VISITAS. É possível a fixação de astreintes para forçar a 

genitora que está com a guarda da criança a respeitar o direito de visita do pai 

É válida a aplicação de astreintes quando o genitor detentor da guarda da criança 

descumpre acordo homologado judicialmente sobre o regime de visitas.  

A aplicação das astreintes em hipótese de descumprimento do regime de visitas por 

parte do genitor, detentor da guarda da criança se mostra como um instrumento 

eficiente e também, menos drástico para a criança. STJ. 3ª Turma. REsp 1.481.531-

SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/2/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 599 – ALIMENTOS. O devedor de alimentos, executado sob 

a ameaça de prisão, pode comprovar a impossibilidade de pagamento por meio de 

testemunhas? 

Na execução de alimentos pelo rito do art. 733 do CPC/1973 (art. 528 do CPC/2015), 

o executado é intimado pessoalmente para, em 3 dias:  
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a) pagar o débito;  

b) provar que o fez (provar que já pagou a dívida); ou  

c) justificar a impossibilidade de efetuá-lo (provar que não tem condições de pagar). 

É possível que o devedor justifique a impossibilidade de pagar por meio de 

testemunhas?  

SIM. Em tese, é possível que isso seja feito por meio de prova testemunhal. Neste 

caso, as testemunhas terão que ser ouvidas obrigatoriamente no prazo de 3 dias.  

Na execução de alimentos pelo rito do art. 733 do CPC/1973 (art. 528 do CPC/2015), 

o executado pode comprovar a impossibilidade de pagamento por meio de prova 

testemunhal, desde que a oitiva ocorra no tríduo previsto para a justificação. STJ. 3ª 

Turma. REsp 1.601.338-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 13/12/2016 

 

STF 857 – ALIMENTOS. Prisão civil não serve para cobrança de débitos pretéritos 

A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento 

inescusável de prestação, não alcançando situação jurídica a revelar cobrança de 

saldo devedor. STF. 1ª Turma. HC 121426/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 

14/3/2017 

 

STJ 600 - DIREITOS DE AUTOR. Ideias e indicações de bibliografia não gozam de 

proteção dos direitos de autor 

As ideias que servem de base e a bibliografia de que se vale autor de texto de 

dissertação de mestrado não estão abarcadas pela proteção aos direitos de autor.  

Ex: determinada pessoa fez uma dissertação de mestrado envolvendo literatura de 

vampiros; algum tempo depois, a Faculdade criou uma disciplina na pós-graduação 

envolvendo esta temática e utilizando parte da bibliografia mencionada na 

dissertação. Embora o texto de sua dissertação e das suas conferências realizadas 

em eventos acadêmicos esteja protegido pela Lei de Direitos Autorais, as ideias que 

lhe serviram de base, bem como a bibliografia de que se valeu para a realização da 

pesquisa não estão abrangidas pela proteção aos direitos de autor. STJ. 3ª 

Turma.REsp 1.528.627-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/3/2017 

 

STJ 600 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. OSCIP NÃO pode ajuizar 

ação de busca e apreensão do DL 911/69 

Caso o mutuário de um contrato de alienação fiduciária se torne inadimplente, a 

instituição financeira mutuante poderá ingressar com busca e apreensão do bem, 

sendo essa uma ação especial e muito célere, prevista no Decreto-Lei nº 911/69. A 

organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP -, mesmo ligada ao 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO, não pode ser 

classificada ou equiparada à instituição financeira, carecendo, portanto, de 

legitimidade ativa para requerer busca e apreensão de bens com fulcro no Decreto-

Lei nº 911/69. O procedimento judicial de busca e apreensão previsto no DL 911/69 

é um instrumento exclusivo das instituições financeiras lato sensu ou das pessoas 

jurídicas de direito público titulares de créditos fiscais e previdenciários. A OSCIP 

não se insere no conceito de instituição financeira nem pode ser a ela equiparada. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.311.071-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

21/3/2017 
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IMPORTANTE!! STJ 600 -  DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. Prazo para 

anular partilha de bens em dissolução de união estável por vício de consentimento é 

de 4 anos 

É de 4 anos o prazo de decadência para anular partilha de bens em dissolução de 

união estável, por vício de consentimento (coação), nos termos do art. 178 do Código 

Civil.  

Cuidado:  

• Prazo para anulação da partilha do direito sucessório (morte): 1 ano.  

• Prazo para anulação da partilha em caso de divórcio ou dissolução de união 

estável: 4 anos. STJ. 4ª Turma. REsp 1.621.610-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 7/2/2017  

 

IMPORTANTE!! STJ 601 - COMPRA COM RESERVA DE DOMÍNIO. Em caso 

de compra e venda com reserva de domínio, é possível a comprovação da mora por 

meio de notificação extrajudicial enviada pelo RTD 

A mora do comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação 

da coisa vendida com cláusula de reserva de domínio, pode ser comprovada por meio 

de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos (RTD). 

Assim, em caso de cláusula de reserva de domínio, existem três formas pelas quais o 

vendedor (credor) poderá comprovar a mora do comprador (devedor):  

a) mediante protesto do título;  

b) por meio de interpelação judicial;  

c) por notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos. STJ. 

3ª Turma. REsp 1.629.000-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/3/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 601 – ALIMENTOS. Se o filho é maior de 18 anos, mas 

apresenta doença mental incapacitante, seus pais têm dever de prestar alimentos, 

sendo a necessidade presumida 

É presumida a necessidade de percepção de alimentos do portador de doença mental 

incapacitante, devendo ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em 

razão do poder familiar, independentemente da maioridade civil do alimentado. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.642.323-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/3/2017 

 

STJ 602 – ASSOCIAÇÕES. O art. 1.023 do CC, que trata da responsabilidade 

subsidiária dos sócios da sociedade simples, não se aplica às associações civis 

O Código Civil, ao tratar sobre a responsabilidade das sociedades simples, 

estabelece o seguinte:  

Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios 

pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de 

responsabilidade solidária.  

Esse dispositivo NÃO se aplica às associações civis.  

As associações civis são caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para 

a execução de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de 

execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.398.438-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/4/2017 

 

STJ 602 – JUROS. O termo inicial em caso de abuso de mandato é a data da citação 

Reconhecido o abuso de mandato por desacerto contratual, em razão de o advogado 

ter repassado valores a menor para seu mandatário, o marco inicial dos juros 

moratórios é a data da citação.  
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O termo inicial dos juros moratórios deve ser determinado a partir da natureza da 

relação jurídica mantida entre as partes. No caso, tratando-se de mandato, a relação 

jurídica tem natureza contratual, sendo o termo inicial dos juros moratórios a data 

da citação (art. 405 do CC). STJ. 3ª Turma. REsp 1.403.005-MG, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, julgado em 6/4/2017 

 

STJ 602 – FIANÇA. A interrupção do prazo prescricional operada contra o devedor 

principal prejudica o fiador A interrupção do prazo prescricional operada contra o 

fiador não prejudica o devedor afiançado, salvo nas hipóteses em que os devedores 

sejam solidários 

A interrupção do prazo prescricional operada contra o devedor principal prejudica 

o fiador.  

Em regra, o ato interruptivo da prescrição apresenta caráter pessoal e somente 

aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido 

(persona ad personam non fit interruptio). Isso está previsto no art. 204 do CC. 

Exceção a esta regra: interrompida a prescrição contra o devedor afiançado, por via 

de consequência, estará interrompida a prescrição contra o fiador em razão do 

princípio da gravitação jurídica (o acessório segue o principal), nos termos do art. 

204, § 3º, do CC: § 3º A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica 

o fiador. 

A interrupção do prazo prescricional operada contra o fiador não prejudica o devedor 

afiançado, salvo nas hipóteses em que os devedores sejam solidários 

Como regra, a interrupção operada contra o fiador não prejudica o devedor 

afiançado. Isso porque o principal não segue a sorte do acessório.  

Existe, no entanto, uma exceção: a interrupção em face do fiador poderá, sim, 

excepcionalmente, acabar prejudicando o devedor principal nas hipóteses em que a 

referida relação for reconhecida como de devedores solidários, ou seja, caso o fiador 

tenha renunciado ao benefício ou se obrigue como principal pagador ou devedor 

solidário. STJ. 4ª Turma. STJ. 4ª Turma. REsp 1.276.778-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 28/3/2017 

 

STJ 602 - CONTRATO DE LOCAÇÃO. Se o locatário foi à falência, mas não houve 

denúncia do contrato de locação, o fiador permanece vinculado à obrigação 

A decretação de falência do locatário, sem a denúncia da locação, nos termos do art. 

119, VII, da Lei nº 11.101/2005, não altera a responsabilidade dos fiadores junto ao 

locador.  

Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes 

regras:  

VII – a falência do locador não resolve o contrato de locação e, na falência do 

locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato; 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.048-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/3/2017. 

 

 

STJ 603 - CONTRATO DE SEGURO. A criação de nova espécie de seguro não 

possui a proteção da Lei de Direitos Autorais 

O direito autoral não pode proteger as ideias em si, mas apenas as formas de 

expressá-las. Isso porque as ideias constituem patrimônio comum da humanidade. 

Assim, não há proteção autoral a ideia de fazer uma determinada espécie de 

contrato, por mais inovadora e original que seja. No máximo, o texto das cláusulas 

pode ser protegido.  
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A Lei de Direitos Autorais não pode tolher a criatividade e a livre iniciativa, nem o 

avanço das relações comerciais e da ciência jurídica, que ficaria estagnada com o 

direito de exclusividade de certos tipos contratuais.  

Assim, a criação de nova espécie de seguro não possui a proteção da Lei de Direitos 

Autorais. STJ. 3ª Turma. REsp 1.627.606/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 02/05/2017 

 

STJ 603 - UNIÃO ESTÁVEL. Imóvel doado por um companheiro para o outro deve 

ser excluído do montante partilhável, nos termos do art. 1.659, I, do CC 

O bem imóvel adquirido a título oneroso na constância da união estável regida pelo 

estatuto da comunhão parcial, mas recebido individualmente por um dos 

companheiros, através de doação pura e simples realizada pelo outro, deve ser 

excluído do monte partilhável, nos termos do art. 1.659, I, do CC/2002:  

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:  

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância 

do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;  

Ex: João e Maria vivem em união estável. Durante este relacionamento, João 

comprou um apartamento. Embora adquirido pelo esforço comum do casal, na 

constância da união estável, o imóvel foi doado por João, de forma graciosa, à Maria. 

Isso significa que, no momento que for feita a dissolução da união estável, este bem 

não irá integrar o montante partilhável. João, quando doou o imóvel, o fez quanto à 

sua metade sobre o bem, que antes pertencia a ambos. STJ. 4ª Turma. REsp 1.171.488-

RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 4/4/2017 

 

STJ 604 – DPVAT. Não há indenização DPVAT se a vítima estava praticando um 

crime com o veículo no momento do acidente 

É indevida a indenização relativa ao seguro obrigatório – DPVAT, na hipótese em 

que o acidente de trânsito que vitimou o segurado tenha ocorrido no momento de 

prática de ilícito penal doloso. STJ. 3ª Turma. REsp 1.661.120-RS, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 9/5/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 604 – SEGURO. Seguro de vida e sinistro causado pelo 

segurado em estado de embriaguez: haverá indenização 

No SEGURO DE VIDA (seguro de pessoas) é devida a indenização securitária 

mesmo que o acidente que vitimou o segurado tenha decorrido de seu estado de 

embriaguez?  

SIM. Ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (ex: deixar 

de revelar que possuía doença grave antes de fazer o seguro) ou o suicídio no prazo 

de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a 

cobertura neste ramo é ampla.  

Assim, é vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de sinistro 

ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.665.701-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

9/5/2017. 

No SEGURO DE AUTOMÓVEL (seguro de bens) celebrado por uma empresa com 

a seguradora, é devida a indenização securitária se o condutor do veículo estava 

embriagado?  

• Em regra: NÃO.  

• Exceção: será devido o pagamento da indenização se o segurado conseguir provar 

que o acidente ocorreria mesmo que o condutor não estivesse embriagado. Não é 
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devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel 

quando o causador do sinistro (condutor do veículo segurado) estiver em estado de 

embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria 

independentemente dessa circunstância. STJ. 3ª Turma. REsp 1.485.717-SP, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2016 

 

IMPORTANTE!! STJ 604 – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

Não se pode mais rediscutir a coisa julgada em situação na qual a ação de 

investigação foi julgada procedente pelo fato de o investigado ter se recusado a fazer 

o DNA 

A coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade deve ser 

relativizada nos casos em que, no processo, não houve a realização de exame de DNA 

e, portanto, não foi possível ter-se certeza sobre o vínculo genético (STF. Plenário. 

RE 363889, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02/06/2011. Repercussão geral).  

O STJ entendeu, contudo, que essa relativização da coisa julgada não se aplica às 

hipóteses em que o magistrado reconheceu o vínculo pelo fato de o investigado (ou 

seus herdeiros) terem se recusado a comparecer ao laboratório para a coleta do 

material biológico.  

Ex: Lucas ajuizou ação de investigação de paternidade contra João; este se recusou 

a fazer o DNA, razão pela qual o juiz julgou a demanda procedente e reconheceu 

que Lucas é filho de João (Súmula 301-STJ: Em ação investigatória, a recusa do 

suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de 

paternidade). Depois que esta sentença transitou em julgado, João ingressou com 

ação negatória de paternidade pedindo a relativização da coisa julgada e a 

realização de exame de DNA. Esta ação deverá ser extinta sem resolução do mérito 

pela coisa julgada (art. 485, V, do CPC).  

Em suma, a relativização da coisa julgada estabelecida em ação de investigação de 

paternidade – em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo 

genético a unir as partes – não se aplica às hipóteses em que o reconhecimento do 

vínculo se deu, exclusivamente, pela recusa do investigado ou seus herdeiros em 

comparecer ao laboratório para a coleta do material biológico. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.562.239/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/05/2017 

 

STJ 604 - SEPARAÇÃO JUDICIAL E DIVÓRCIO. A separação judicial continua 

existindo no ordenamento jurídico mesmo após a EC 66/2010 

A EC 66/2010 não revogou os artigos do Código Civil que tratam da separação 

judicial. STJ. 4ª Turma. REsp 1.247.098-MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado 

em 14/3/2017 

 

STJ 605 – ARBITRAGEM. O STJ não irá homologar a sentença arbitral 

estrangeira se constatar que o árbitro que participou do procedimento não gozava 

de imparcialidade 

A prerrogativa de imparcialidade do julgador aplica-se à arbitragem e sua 

inobservância resulta em ofensa direta à ordem pública nacional – o que legitima o 

exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, independentemente de decisão 

proferida pela Justiça estrangeira acerca do tema. STJ. Corte Especial. SEC 9.412-

EX, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 

19/4/2017 
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STJ 605 - CONTRATO DE LOCAÇÃO. É de 3 anos o prazo para o fiador cobrar 

do locatário inadimplente o valor que pagou ao locador 

É trienal o prazo de prescrição para fiador que pagou integralmente dívida objeto 

de contrato de locação pleitear o ressarcimento dos valores despendidos contra os 

locatários inadimplentes.  

O termo inicial deste prazo é a data em que houve o pagamento do débito pelo fiador, 

considerando que é a partir daí que ocorre a sub-rogação, e, via de consequência, 

inaugura-se ao fiador a possibilidade de demandar judicialmente a satisfação de seu 

direito. STJ. 3ª Turma. REsp 1.432.999-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 

em 16/5/2017 

 

STJ 606 - DIREITOS AUTORAIS. Cobrança de direitos autorais em caso de hotel 

equipado com TV 

Hotéis pagam direitos autorais ao ECAD pelo simples fato de os quartos serem 

equipados com TV  

A simples disponibilização de aparelhos radiofônicos (rádios) e televisores em quartos de 

hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança de direitos autorais por parte do 

ECAD.  

 

Se o quarto do hotel for equipado com TV por assinatura, tanto a empresa de TV a cabo 

como o hotel pagarão direitos autorais  

Não há bis in idem nas hipóteses de cobrança de direitos autorais tanto da empresa 

exploradora do serviço de hotelaria (hotel) como da empresa prestadora dos serviços de 

transmissão de sinal de TV por assinatura (ex: NET).  

 

Prazo prescricional para o ECAD ajuizar ação cobrando direitos autorais  

A cobrança em juízo dos direitos decorrentes da execução de obras musicais sem prévia 

e expressa autorização do autor envolve pretensão de reparação civil, a atrair a aplicação 

do prazo de prescrição de 3 anos de que trata o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.  

 

ECAD não pode cobrar multa moratória prevista em seu regulamento 

Por ausência de previsão legal e ante a inexistência de relação contratual, é descabida a 

cobrança de multa moratória estabelecida unilateralmente em Regulamento de 

Arrecadação do ECAD. STJ. 3ª Turma. REsp 1.589.598-MS, Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, julgado em 13/6/2017 

 

STJ 606 - DIREITOS AUTORAIS. Gravação de mensagem de voz para central 

telefônica não pode ser enquadrada como direito conexo ao de autor 

Gravação de mensagem de voz para central telefônica não pode ser enquadrada como 

direito conexo ao de autor, por não representar execução de obra literária ou artística 

ou de expressão do folclore.  

O uso indevido de voz de locutora profissional em gravação de saudação telefônica, 

que não se enquadre como direito conexo ao de autor, não encontra proteção na Lei 

de Direitos Autorais. Isso porque a Lei nº 9.610/98 protege apenas os intérpretes ou 

executantes: de obras literárias ou artísticas; ou de expressões do folclore. A simples 

locução de uma saudação telefônica não se enquadra nessas situações que merecem 

proteção da Lei nº 9.610/98. 

 

Os direitos da personalidade podem ser objeto de disposição voluntária, desde que não 

permanente nem geral  
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O exercício dos direitos da personalidade pode ser objeto de disposição voluntária, 

desde que não permanente nem geral, estando condicionado à prévia autorização do 

titular e devendo sua utilização estar de acordo com o contrato estabelecido entre as 

partes. STJ. 3ª Turma. REsp 1.630.851-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 27/4/2017 

 

STJ 606 – DIVÓRCIO. Em caso de divórcio no qual se pede a desconsideração 

inversa da personalidade jurídica, devese incluir no polo passivo a pessoa que teria 

participado do conluio com o cônjuge 

A sócia da empresa, cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar, que teria 

sido beneficiada por suposta transferência fraudulenta de cotas sociais por um dos 

cônjuges, tem legitimidade passiva para integrar a ação de divórcio cumulada com 

partilha de bens, no bojo da qual se requereu a declaração de ineficácia do negócio 

jurídico que teve por propósito transferir a participação do sócio/ex-marido à sócia 

remanescente, dias antes da consecução da separação de fato. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.522.142-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 606 - UNIÃO ESTÁVEL. Benefício de previdência privada 

fechada não entra na partilha em caso de fim de relação 

O benefício de previdência privada fechada é excluído da partilha em dissolução de 

união estável regida pela comunhão parcial de bens. STJ. 3ª Turma. REsp 1.477.937-

MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/4/2017 

 

STJ 606 – ALIMENTOS. Ação de alimentos gravídicos não se extingue ou perde seu 

objeto com o nascimento da criança 

A ação de alimentos gravídicos não se extingue ou perde seu objeto com o 

nascimento da criança, pois os referidos alimentos ficam convertidos em pensão 

alimentícia até eventual ação revisional em que se solicite a exoneração, redução ou 

majoração de seu valor ou até mesmo eventual resultado em ação de investigação ou 

negatória de paternidade. STJ. 3ª Turma. REsp 1.629.423-SP, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 6/6/2017 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STF 864 - UNIÃO ESTÁVEL. Em caso de sucessão causa 

mortis do companheiro deverão ser aplicadas as mesmas regras da sucessão causa 

mortis do cônjuge 

No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes 

sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os 

casos, o regime estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil. STF. Plenário. RE 

646721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso e RE 

878694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 10/5/2017 (repercussão geral) 

 

STJ 607 – INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Se for realizada nova alienação do 

terreno onde iria ser construído o imóvel, é necessário que o proprietário/vendedor 

faça a indenização dos antigos adquirentes 

O proprietário de terreno objeto de contrato de permuta com 

incorporadora/construtora, rescindido por decisão judicial no curso do processo 

falimentar desta, tem responsabilidade pelos danos sofridos pelos antigos 

adquirentes de unidades autônomas no empreendimento imobiliário inacabado. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.537.012-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 

20/6/2017 
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IMPORTANTE!! STJ 607 – ALIMENTOS. Termo inicial do prazo prescricional 

para cumprimento de sentença de alimentos 

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença que condenou ao pagamento 

de verba alimentícia retroativa se inicia tão somente com o trânsito em julgado da 

decisão que reconheceu a paternidade. STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.063-AC, Rel. Min. 

Moura Ribeiro, julgado em 20/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 608 – TRANSEXUAL. Transexual pode alterar seu prenome 

e gênero no registro civil mesmo sem fazer a cirurgia de transgenitalização 

O direito dos transexuais à retificação do prenome e do sexo/gênero no registro civil 

não é condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização. 

Trata-se de novidade porque, anteriormente, a jurisprudência exigia a realização da 

cirurgia de transgenitalização. STJ. 4ª Turma. REsp 1.626.739-RS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 9/5/2017  

 

STJ 608 -  ALIMENTOS. As decisões e sentenças nas ações de alimentos devem ser 

líquidas 

Não é possível, em tutela antecipada deferida na ação revisional de alimentos, a 

alteração de valor fixo de pensão alimentícia para um valor ilíquido, correspondente 

a percentual de rendimentos que virão a ser apurados no curso do processo. STJ. 3ª 

Turma.REsp 1.442.975-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/6/2017 

 

STJ 609 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Ofensas proferidas por Rita Lee contra 

policiais militares em show geraram dano moral in re ipsa 

As ofensas generalizadas proferidas por cantora contra policias militares que 

realizavam a segurança do show atingem, de forma individualizada, cada um dos 

integrantes da corporação que estavam de serviço no evento e caracterizam dano 

moral in re ipsa, devendo a artista indenizar cada um dos policiais que trabalhavam 

no local. STJ. 3ª Turma. REsp 1.677.524-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

3/8/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 609 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Responsabilidade civil 

por abandono material do pai em relação ao filho 

A omissão voluntária e injustificada do pai quanto ao amparo MATERIAL do filho 

gera danos morais, passíveis de compensação pecuniária.  

O descumprimento da obrigação pelo pai, que, apesar de dispor de recursos, deixa 

de prestar assistência MATERIAL ao filho, não proporcionando a este condições 

dignas de sobrevivência e causando danos à sua integridade física, moral, intelectual 

e psicológica, configura ilícito civil, nos termos do art. 186 do Código Civil. STJ. 4ª 

Turma. REsp 1.087.561-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/6/2017 

 

STJ 609 - UNIÃO ESTÁVEL. Em caso de sucessão causa mortis do companheiro 

deverão ser aplicadas as mesmas regras da sucessão causa mortis do cônjuge 

É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, 

devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do 

CC/2002. STJ. 3ª Turma. REsp 1.332.773-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 27/6/2017 

 



Instagram @Magistraturaestadualemfoco @dizerodireito – Dezembro de 2017 

IMPORTANTE!! STJ 609 - UNIÃO ESTÁVEL. O casal NÃO é obrigado a formular 

pedido extrajudicial antes de ingressar com ação judicial pedindo a conversão da 

união estável em casamento 

O art. 8º da Lei nº 9.278/96 prevê a possibilidade de que a conversão da união estável 

em casamento seja feita pela via extrajudicial. No entanto, este dispositivo não impõe 

a obrigatoriedade de que se formule o pedido de conversão na via administrativa 

antes de se ingressar com a ação judicial.  

O art. 8º da Lei nº 9.278/96 deve ser interpretado como sendo uma faculdade das 

partes. Dessa forma, o ordenamento jurídico oferece duas opções ao casal:  

a) pode fazer a conversão extrajudicial, nos termos do art. 8º da Lei 9.278/96; ou  

b) pode optar pela conversão judicial, conforme preconiza o art. 1.726 do CC. STJ. 

3ª Turma. REsp 1.685.937-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/8/2017 

 

STJ 609 - UNIÃO ESTÁVEL. Partilha dos direitos de concessão de uso para fins de 

moradia de imóvel público 

Na dissolução de união estável, é possível a partilha dos direitos de concessão de uso 

para moradia de imóvel público.  

Ex: João e Maria viviam em união estável.No curso dessa união eles passaram a 

residir em uma casa pertencente ao Governo do Distrito Federal sobre o qual 

receberam a concessão de uso para fins de moradia. Depois de algum tempo decidem 

por fim à relação. Deverá haver uma partilha sobre os direitos relacionados com a 

concessão de uso. STJ. 3ª Turma. REsp 1.494.302-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 13/6/2017 

 

➢ DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
STF 851 - DIREITO DE RESPOSTA. Sentença que nega direito de resposta por não 

ter havido ofensa não ofende a decisão do STF na ADPF 130/DF 

Não cabe reclamação para o STF contra sentença que julgou improcedente pedido 

de direito de resposta sob o fundamento de que não houve, no caso concreto, ofensa. 

Esta sentença não afronta a autoridade da decisão do STF no julgamento da ADPF 

130/DF.  

Como a sentença não violou nenhuma decisão do STF proferida em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade, o que se percebe é que o autor, por meio da 

reclamação, deseja que o Supremo examine se a sentença afrontou, ou não, o art. 5º, 

V, da CF/88.  

Para isso, seria necessário reexaminar matéria de fato, o que não é possível em 

reclamação, que se presta unicamente a preservar a autoridade de decisão do STF. 

Ademais, isso significaria o exame per saltum, ou seja, "pulando-se" as instâncias 

recursais do ato impugnado diretamente à luz do art. 5º, V, CF/88. STF. 1ª Turma. 

Rcl 24459 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/12/2016 

 

IMPORTANTÍSSIMO!! STF 851 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

Conversão da MP em lei antes que a ADI proposta seja julgada 

Se é proposta ADI contra uma medida provisória e, antes de a ação ser julgada, a 

MP é convertida em lei com o mesmo texto que foi atacado, esta ADI não perde o 

objeto e poderá ser conhecida e julgada.  

Como o texto da MP foi mantido, não cabe falar em prejudicialidade do pedido. Isso 

porque não há a convalidação ("correção") de eventuais vícios existentes na norma, 
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razão pela qual permanece a possibilidade de o STF realizar o juízo de 

constitucionalidade.  

Neste caso, ocorre a continuidade normativa entre o ato legislativo provisório (MP) 

e a lei que resulta de sua conversão. 

Ex: foi proposta uma ADI contra a MP 449/1994 e, antes de a ação ser julgada, houve 

a conversão na Lei nº 8.866/94.  

Vale ressaltar, no entanto, que o autor da ADI deverá peticionar informando esta 

situação ao STF e pedindo o aditamento da ação. STF. Plenário. ADI 1055/DF, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2016 

 

IMPORTANTE!! STF 851 - MEDIDA PROVISÓRIA. Análise dos requisitos 

constitucionais de relevância e urgência e MP que trate sobre situação tipicamente 

financeira e tributária 

O art. 62 da CF/88 prevê que o Presidente da República somente poderá editar 

medidas provisórias em caso de relevância e urgência.  

A definição do que seja relevante e urgente para fins de edição de medidas 

provisórias consiste, em regra, em um juízo político (escolha política/discricionária) 

de competência do Presidente da República, controlado pelo Congresso Nacional. 

Desse modo, salvo em caso de notório abuso, o Poder Judiciário não deve se imiscuir 

na análise dos requisitos da MP.  

No caso de MP que trate sobre situação tipicamente financeira e tributária, deve 

prevalecer, em regra, o juízo do administrador público, não devendo o STF declarar 

a norma inconstitucional por afronta ao art. 62 da CF/88. STF. Plenário. ADI 

1055/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2016 

 

IMPORTANTE! STF 851 – TRIBUNAL DE CONTAS. Criação de Procuradoria do 

Tribunal de Contas e impossibilidade de que tal órgão seja responsável pela 

cobrança das multas 

É constitucional a criação de órgãos jurídicos na estrutura de Tribunais de Contas 

estaduais, vedada a atribuição de cobrança judicial de multas aplicadas pelo próprio 

tribunal.  

É inconstitucional norma estadual que preveja que compete à Procuradoria do 

Tribunal de Contas cobrar judicialmente as multas aplicadas pela Corte de Contas. 

A Constituição Federal não outorgou aos Tribunais de Contas competência para 

executar suas próprias decisões. 

As decisões dos Tribunais de Contas que acarretem débito ou multa têm eficácia de 

título executivo, mas NÃO podem ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal. 

STF. Plenário. ADI 4070/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2016 

 

STF 851 - PODER JUDICIÁRIO. Análise da constitucionalidade de resolução que 

permite reeleição para cargos de direção no TJ 

É inconstitucional norma do Tribunal de Justiça que permite a reeleição de 

desembargadores para cargos de direção após o intervalo de dois mandatos.  

Esta previsão viola o art. 93, caput, da CF/88, segundo o qual a regulamentação da 

matéria afeta à elegibilidade para os órgãos diretivos dos tribunais está reservada a 

lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Além disso, esta 

norma afronta o tratamento que foi dado à matéria pelo art. 102 da LOMAN (LC 

35/79), que regulamenta o art. 93 da CF/88. STF. Plenário. ADI 5310/RJ, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, julgado em 14/12/2016 
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IMPORTANTE!! STF 851 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ, no 

exercício de controle administrativo, pode deixar de aplicar lei inconstitucional 

CNJ pode determinar que Tribunal de Justiça exonere servidores nomeados sem 

concurso público para cargos em comissão que não se amoldam às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento, contrariando o art. 37, V, da CF/88. Esta decisão 

do CNJ não configura controle de constitucionalidade, sendo exercício de controle 

da validade dos atos administrativos do Poder Judiciário. STF. Plenário. Pet 4656/PB, 

Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2016 

 

STF 851 - MINISTÉRIO PÚBLICO. Compete ao PGR decidir conflito negativo 

entre MPE e MPF 

Compete ao Procurador-Geral da República (e não ao STF) decidir conflito negativo 

de atribuições entre Ministério Público estadual e Ministério Público Federal. O 

PGR decide conflitos de atribuições entre MPE e MPF, seja este conflito positivo ou 

negativo, tanto em matéria cível como criminal.  

O conflito negativo ocorre quando ambos os órgãos (MPE e MPF) entendem que 

não possuem atribuição para atuar no caso; o conflito positivo é o contrário, ou seja, 

tanto um como o outro defendem que têm atribuição para a causa. 

No caso concreto, o MPE e o MPF divergiram sobre quem teria atribuição para 

apurar, em inquérito civil, irregularidades em projeto de intervenção urbana que 

estaria causando risco de danos ao meio ambiente e à segurança da população local. 

STF. Plenário. Pet 5586 AgR/RS, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Teori 

Zavascki, julgado em 15/12/2016 

 

IMPORTANTANTÍSSIMO!! STF 852 - CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE. TJ pode julgar ADI contra lei municipal tendo como 

parâmetro norma da Constituição Federal? 

Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis 

municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que 

se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados.  

STF. Plenário. RE 650898/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 1º/2/2017 (repercussão geral) 

 

OBS: a tese acima fala em "leis municipais", mas ela também pode ser aplicada para 

representações de inconstitucionalidade propostas no TJ contra "leis estaduais". A 

tese falou apenas de leis municipais porque foi o caso analisado no recurso 

extraordinário 

 

Exemplo: Município do Paraná aprovou lei tratando sobre direito do trabalho; foi 

proposta uma ADI estadual no TJ contra esta lei; o TJ poderá julgar a lei 

inconstitucional alegando que ela viola o art. 22, I, da CF/88 (mesmo que a 

Constituição do Estado não tenha regra semelhante); isso porque essa regra de 

competência legislativa é considerada como norma de reprodução obrigatória. Nesse 

sentido: STF. 1ª Turma. Rcl 17954 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 

21/10/2016. 

 

IMPORTANTE!!! STF 856 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. Na 

ADI a causa de pedir é aberta 

O STF, ao julgar as ações de controle abstrato de constitucionalidade, não está 

vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelo autor. Assim, pode-se dizer que 
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na ADI, ADC e ADPF, a causa de pedir (causa petendi) é aberta. Isso significa que 

todo e qualquer dispositivo da Constituição Federal ou do restante do bloco de 

constitucionalidade poderá ser utilizado pelo STF como fundamento jurídico para 

declarar uma lei ou ato normativo inconstitucional. STF. Plenário. ADI 3796/PR, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, julgado em 8/3/2017 

 

STF 856 -  COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Estado-membro pode legislar sobre 

a concessão, por empresas privadas, de bolsa de estudos para professores 

É constitucional lei estadual que preveja a possibilidade de empresas patrocinarem 

bolsas de estudo para professores em curso superior, tendo como contrapartida a 

obrigação de que esses docentes ministrem aula de alfabetização ou aperfeiçoamento 

para os empregados da empresa patrocinadora.  

Essa lei insere-se na competência legislativa do Estado-Membro para dispor sobre 

educação e ensino, prevista no art. 24, IX, da CF/88. STF. Plenário. ADI 2663/RS, Rel. 

Min. Luiz Fux, julgado em 8/3/2017 

 

IMPORTANTE! STF 856 - DEFENSORIA PÚBLICA. Para que a DPE atue no STJ, 

é necessário que possua escritório de representação em Brasília 

A Defensoria Pública Estadual pode atuar no STJ, no entanto, para isso, é necessário 

que possua escritório de representação em Brasília. Se a Defensoria Pública estadual 

não tiver representação na capital federal, as intimações das decisões do STJ nos 

processos de interesse da DPE serão feitas para a DPU.  

Assim, enquanto os Estados, mediante lei específica, não organizarem suas 

Defensorias Públicas para atuarem continuamente nesta Capital Federal, inclusive 

com sede própria, o acompanhamento dos processos no STJ constitui prerrogativa 

da DPU.  

A DPU foi estruturada sob o pálio dos princípios da unidade e da indivisibilidade 

para dar suporte às Defensorias Públicas estaduais e fazer as vezes daquelas de 

Estados-Membros longínquos, que não podem exercer o múnus a cada recurso 

endereçado aos tribunais superiores. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 378.088/SC, Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/12/2016. STF. 1ª Turma. HC 118294/AP, rel. 

orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 7/3/2017 (Info 

856). 

 

STF 857 - DIREITO À INFORMAÇÃO. Pesquisador tem direito de acesso aos 

áudios das sessões secretas de julgamento ocorridas no STM durante a época do 

regime militar 

O STF deu provimento a recurso em mandado de segurança impetrado por 

pesquisador que queria ter acesso aos áudios das sessões de julgamento do STM 

ocorridas na década de 1970, época do regime militar.  

Entendeu-se que a coleta de dados históricos a partir de documentos públicos e 

registros fonográficos, mesmo que para fins particulares, constitui-se em motivação 

legítima a garantir o acesso a tais informações.  

Ocorre que, mesmo com essa decisão judicial, o STM somente autorizou que o 

pesquisador tivesse acesso aos áudios das sessões públicas realizadas (na qual havia 

leitura do relatório e sustentação oral dos advogados). O Tribunal se negou, contudo, 

a fornecer os áudios das sessões secretas, nas quais os votos dos magistrados eram 

colhidos. 

O impetrante ingressou, então, com reclamação, julgada procedente pelo STF.  

Ao autorizar a consulta apenas dos registros relacionados com a parte pública das 
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sessões, o STM violou a decisão do Supremo, que deu acesso amplo aos áudios das 

sessões.  

Além disso, a recusa do STM está em descompasso com a ordem constitucional 

vigente, que garante o acesso à informação como direito fundamental. STF. Plenário. 

Rcl 11949/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017 

 

IMPORTANTE! STF 857 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

Modulação de efeitos em recurso extraordinário 

É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle 

incidental de constitucionalidade. STF. Plenário. RE 522897/RN, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, julgado em 16/3/2017 

 

IMPORTANTE! STF 857 - AMICUS CURIAE. Cabimento de amicus curiae em 

reclamação 

É cabível a intervenção de amicus curiae em reclamação. STF. Plenário. Rcl 11949/RJ, 

Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017 

 

STF 857 – COMPETÊNCIAS. Municípios podem legislar sobre Direito Ambiental, 

desde que o façam fundamentadamente 

Os Municípios podem legislar sobre Direito Ambiental, desde que o façam 

fundamentadamente. STF. 2ª Turma. ARE 748206 AgR/SC, Rel Min. Celso de Mello, 

julgado em 14/3/2017 

 

IMPORTANTE!!! STF 857 - MEDIDAS PROVISÓRIAS. Emenda parlamentar em 

medida provisória e contrabando legislativo 

Durante a tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional, os 

parlamentares poderão apresentar emendas?  

SIM, no entanto, tais emendas deverão ter relação de pertinência temática com a 

medida provisória que está sendo apreciada. Assim, a emenda apresentada deverá 

ter relação com o assunto tratado na medida provisória.  

Desse modo, é incompatível com a Constituição a apresentação de emendas sem 

relação de pertinência temática com medida provisória submetida à sua apreciação. 

A inserção, por meio de emenda parlamentar, de assunto diferente do que é tratado 

na medida provisória que tramita no Congresso Nacional é chamada de 

"contrabando legislativo", sendo uma prática vedada.  

Vale ressaltar, no entanto, que a primeira vez que o STF declarou inconstitucional o 

contrabando legislativo foi no julgamento da ADI 5127/DF, em 15/10/2015 (Info 803). 

Como antes desse julgamento, a prática do contrabando legislativo era algo muito 

comum, o STF decidiu, por razões de segurança jurídica, modular os efeitos da 

decisão e afirmou o seguinte: todas as leis que foram aprovadas até 15/10/2015 serão 

mantidas como válidas (hígidas) mesmo que tenham sido fruto de contrabando 

legislativo. Os dispositivos legais aprovados após 15/10/2015 e que tenham sido 

resultado de contrabando legislativo deverão ser julgados inconstitucionais. 

Seguindo este raciocínio, o STF reconheceu que os arts. 113 a 126 da Lei nº 

12.249/2010 foram fruto de contrabando legislativo (porque inseridos durante a 

tramitação de uma MP que tratava sobre assunto diverso), no entanto, declarou que 

eles deverão ser mantidos como válidos porque aprovados antes de 15/10/2015. STF. 

Plenário. ADI 5012/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 16/3/2017 

 

STF 858 - TRIBUNAL DE CONTAS. Prazo prescricional para aplicação de multa 
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pelo TCU 

O prazo prescricional para que o TCU aplique multas é de 5 anos, aplicando-se a 

previsão do art. 1º da Lei nº 9.873/99.  

Caso esteja sendo imputada ao agente público a conduta omissiva de ter deixado de 

tomar providências que eram de sua responsabilidade, tem-se que, enquanto ele 

permaneceu no cargo, perdurou a omissão. No momento em que o agente deixou o 

cargo, iniciou-se o fluxo do prazo prescricional. STF. 1ª Turma. MS 32201/DF, rel. 

Min. Roberto Barroso, julgado em 21/3/2017 

STF 859 – NACIONALIDADE. Brasileiro, titular de green card, que adquire 

nacionalidade norte-americana, perde a nacionalidade brasileira e pode ser 

extraditado pelo Brasil 

Se um brasileiro nato que mora nos EUA e possui o green card decidir adquirir a 

nacionalidade norte-americana, ele irá perder a nacionalidade brasileira.  

Não se pode afirmar que a presente situação se enquadre na exceção prevista na 

alínea “b” do inciso II do § 4º do art. 12 da CF/88. Isso porque, como ele já tinha o 

green card, não havia necessidade de ter adquirido a nacionalidade norte-americana 

como condição para permanência ou para o exercício de direitos civis.  

O estrangeiro titular de green card já pode morar e trabalhar livremente nos EUA. 

Dessa forma, conclui-se que a aquisição da cidadania americana ocorreu por livre e 

espontânea vontade.  

Vale ressaltar que, perdendo a nacionalidade, ele perde os direitos e garantias 

inerentes ao brasileiro nato. Assim, se cometer um crime nos EUA e fugir para o 

Brasil, poderá ser extraditado sem que isso configure ofensa ao art. 5º, LI, da CF/88. 

STF. 1ª Turma. Ext 1462/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 28/3/2017 

 

STJ 601 - DIREITO À SAÚDE. Ação pedindo suplemento para criança lactente não 

perde o objeto pelo simples fato de terem se passado vários anos sem o julgamento 

Não há perda do objeto em mandado de segurança cuja pretensão é o fornecimento 

de leite especial necessário à sobrevivência de menor ao fundamento de que o 

produto serve para lactentes e o impetrante perdeu essa qualidade em razão do 

tempo decorrido para a solução da controvérsia.  

Como se trata de direito fundamental da pessoa e dever do Poder Público garantir 

a saúde e a vida, não há que se falar que o pleito se tornou infrutífero pelo simples 

fato de a solução da demanda ter demorado.  

A necessidade ou não do fornecimento de leite especial para a criança deverá ser 

apurada em fase de execução. Se ficar realmente comprovada a impossibilidade de 

se acolher o pedido principal, em virtude da longa discussão judicial acerca do tema, 

nada impede que a parte requeira a conversão em perdas e danos. STJ. 1ª Turma. 

AgRg no RMS 26.647-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, , julgado em 2/2/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 601 - MINISTÉRIO PÚBLICO. Termo inicial da ação civil 

para a perda do cargo 

Na hipótese de membro de Ministério Público Estadual praticar falta administrativa 

também prevista na lei penal como crime, o prazo prescricional da ação civil para a 

aplicação da pena administrativa de perda do cargo somente tem início com o 

trânsito em julgado da sentença condenatória na órbita penal. STJ. 2ª Turma. REsp 

1.535.222-MA, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/3/2017 

 

STJ 605 - SIGILO BANCÁRIO. Publicação no jornal dos nomes dos clientes que 

tinham contas de poupança no banco, em determinado período, representa quebra 
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do sigilo bancário 

A divulgação de elementos cadastrais dos beneficiários de decisão proferida em ação 

civil pública que determinou o pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes 

de planos econômicos configura quebra de sigilo bancário. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.285.437-MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 23/5/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 862 - DIREITO À EDUCAÇÃO. Universidades públicas 

podem cobrar mensalidade em cursos de especialização 

A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por 

universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização. STF. Plenário. 

RE 597854/GO, Rel. Min. Edson Fáchin, julgádo em 26/4/2017 (repercussão geral) 

 

STF 863 - AMICUS CURIAE. Havendo três amici curiae para fazer sustentação oral 

no STF, o prazo deverá ser considerado em dobro, dividido entre eles 

Nos processos que tramitam no STF, o amicus curiae pode fazer sustentação oral. 

Em regra, o amicus curiae dispõe de 15 minutos para a sustentação oral no STF.  

Se houver mais de um amicus curiae, o prazo para sustentação oral no STF será o 

mesmo? 

NÃO. Havendo mais de um amicus curiae, o STF adota a seguinte sistemática: o 

prazo é duplicado e dividido entre eles. Assim, em vez de 15, os amici curiae (plural 

de amicus curiae) terão 30 minutos, que deverão ser divididos entre eles. 

Dessa forma, se são três amici curiae para fazer sustentação oral, o prazo deverá ser 

considerado em dobro, ou seja, 30 minutos, devendo ser dividido pelo número de 

sustentações orais. Logo, cada um deles terá 10 minutos para manifestação na 

tribuna. STF. Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 4/5/2017 

 

 

IMPORTANTÍSSIMO!! STF 863 - PODER LEGISLATIVO. Quando a condenação 

do Deputado Federal ou Senador ultrapassar 120 dias em regime fechado, a perda 

do mandato é consequência lógica 

Se o STF condenar um parlamentar federal e decidir que ele deverá perder o cargo, 

isso acontece imediatamente ou depende de uma deliberação da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal respectivamente?  

• Se o Deputado ou Senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado: a 

perda do cargo será uma consequência lógica da condenação. Neste caso, caberá à 

Mesa da Câmara ou do Senado apenas declarar que houve a perda (sem poder 

discordar da decisão do STF), nos termos do art. 55, III e § 3º da CF/88.  

• Se o Deputado ou Senador for condenado a uma pena em regime aberto ou 

semiaberto: a condenação criminal não gera a perda automática do cargo. O 

Plenário da Câmara ou do Senado irá deliberar, nos termos do art. 55, § 2º, se o 

condenado deverá ou não perder o mandato. STF. 1ª Turma. AP 694/MT, Rel. Min. 

Rosa Weber, julgado em 2/5/2017 

Obs: existem decisões em sentido diverso (AP 565/RO - Info 714 e AP 470/MG - Info 

692), mas penso que, para fins de concurso, deve-se adotar o entendimento acima 

explicado (AP 694/MT) 

 

IMPORTANTÍSSIMO!! STF 863 - PODER EXECUTIVO. Não há necessidade de 

prévia autorização da ALE para que o STJ receba denúncia criminal contra o 

Governador do Estado 

Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ 
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receba denúncia ou queixa e instaure ação penal contra Governador de Estado, por 

crime comum. 

Em outras palavras, não há necessidade de prévia autorização da ALE para que o 

Governador do Estado seja processado por crime comum.  

Se a Constituição Estadual exigir autorização da ALE para que o Governador seja 

processado criminalmente, essa previsão é considerada inconstitucional. 

Assim, é vedado às unidades federativas instituir normas que condicionem a 

instauração de ação penal contra Governador por crime comum à previa 

autorização da Casa Legislativa.  

Se o STJ receber a denúncia ou queixa-crime contra o Governador, ele ficará 

automaticamente suspenso de suas funções no Poder Executivo estadual?  

NÃO. O afastamento do cargo não se dá de forma automática.  

O STJ, no ato de recebimento da denúncia ou queixa, irá decidir, de forma 

fundamentada, se há necessidade de o Governador do Estado ser ou não afastado do 

cargo. 

Vale ressaltar que, além do afastamento do cargo, o STJ poderá aplicar qualquer 

uma das medidas cautelares penais (exs: prisão preventiva, proibição de ausentar-

se da comarca, fiança, monitoração eletrônica etc.). STF. Plenário. ADI 5540/MG, 

Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/5/2017 STF. Plenário. ADI 4764/AC, ADI 

4797/MT e ADI 4798/PI, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 

julgados em 4/5/2017 (Info 863). 

 

STF 865 - IMUNIDADE MATERIAL. Imunidade material alcança o delito do art. 

3º da Lei 7.492/86 (“divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre 

instituição financeira”) 

Deputado Estadual que, ao defender a privatização de banco estadual, presta 

declarações supostamente falsas sobre o montante das dívidas dessa instituição 

financeira não comete o delito do art. 3º da Lei nº 7.492/86, estando acobertado pela 

imunidade material. STF. 1ª Turma. HC 115397/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado 

em 16/5/2017 

 

STF 866 - PERDA DO MANDATO DE DEPUTADOS E SENADORES. Quando a 

condenação do Deputado Federal ou Senador ultrapassar 120 dias em regime 

fechado, a perda do mandato é consequência lógica 

Se o STF condenar um parlamentar federal e decidir que ele deverá perder o cargo, 

isso acontece imediatamente ou depende de uma deliberação da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal respectivamente?  

• Se o Deputado ou Senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado: a 

perda do cargo será uma consequência lógica da condenação. Neste caso, caberá à 

Mesa da Câmara ou do Senado apenas declarar que houve a perda (sem poder 

discordar da decisão do STF), nos termos do art. 55, III e § 3º da CF/88.  

• Se o Deputado ou Senador for condenado a uma pena em regime aberto ou 

semiaberto: a condenação criminal não gera a perda automática do cargo. O 

Plenário da Câmara ou do Senado irá deliberar, nos termos do art. 55, § 2º, se o 

condenado deverá ou não perder o mandato. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. 

Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 868 - COTAS RACIAIS EM CONCURSOS PÚBLICOS. 

Constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos Além da 

autodeclaração, é possível que a Administração Pública adote critérios de 
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heteroidentificação para analisar se o candidato se enquadra nos parâmetros da cota 

Constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos  

A Lei nº 12.990/2014 estabeleceu uma cota aos negros de 20% das vagas em 

concursos públicos realizados no âmbito da administração pública federal, das 

autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista controladas pela União.  

O STF declarou que essa Lei é constitucional e fixou a seguinte tese de julgamento: 

"É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos 

para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 

pública direta e indireta.” 

Além da autodeclaração, é possível que a Administração Pública adote critérios de 

heteroidentificação para analisar se o candidato se enquadra nos parâmetros da cota 

A Lei nº 12.990/2014 estabeleceu uma cota aos negros de 20% das vagas em 

concursos públicos da administração pública federal, direta e indireta.  

Segundo o art. 2º da Lei, poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros 

aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso 

público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. Trata-se do chamado 

critério da autodeclaração.  

O STF afirmou que este critério é constitucional. Entretanto, é possível também que 

a Administração Pública adote um controle heterônomo, sobretudo quando 

existirem fundadas razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração. 

Assim, é legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação dos 

candidatos que se declararam pretos ou pardos.  

A finalidade é combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da 

política de cotas sejam efetivamente alcançados. Vale ressaltar que tais critérios 

deverão respeitar a dignidade da pessoa humana e assegurar o contraditório e a 

ampla defesa.  

Exemplos desse controle heterônomo: exigência de autodeclaração presencial 

perante a comissão do concurso; exigência de apresentação de fotos pelos 

candidatos; formação de comissões com composição plural para entrevista dos 

candidatos em momento posterior à autodeclaração.  

Essa conclusão do STF foi resumida na seguinte tese de julgamento:  

"É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de 

heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e 

garantidos o contraditório e a ampla defesa". STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 869 – ADPF. Cabimento de ADPF contra conjunto de 

decisões judiciais que determinaram a expropriação de recursos do Estado-membro 

O Estado do Rio de Janeiro vive uma grave crise econômica, estando em débito com 

o pagamento de fornecedores e atraso até mesmo no pagamento da remuneração dos 

servidores públicos. Os órgãos e entidades também estão sem dinheiro para custear 

os serviços públicos. 

Diante disso, diversas ações (individuais e coletivas) foram propostas, tanto na 

Justiça comum estadual como também na Justiça do Trabalho, pedindo a realização 

desses pagamentos. Os órgãos judiciais estavam acolhendo os pedidos e 

determinando a apreensão de valores nas contas do Estado para a concretização dos 

pagamentos. 

Neste cenário, o Governador do Estado ajuizou ADPF no STF com o objetivo de 

suspender os efeitos de todas as decisões judiciais do TJRJ e do TRT da 1ª Região 



Instagram @Magistraturaestadualemfoco @dizerodireito – Dezembro de 2017 

que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação 

de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro. 

O STF afirmou que a ADPF é instrumento processual adequado para esse pedido e 

deferiu a medida liminar.  

O conjunto de decisões questionadas são atos típicos do Poder Público passíveis de 

impugnação por meio de APDF. STF. Plenário. ADPF 405 MC/RJ, Rel. Min. Rosa 

Weber, julgado em 14/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 870 - COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Compete aos 

Municípios legislar sobre meio ambiente em assuntos de interesse local 

O Município tem competência para legislar sobre meio ambiente e controle da 

poluição, quando se tratar de interesse local. 

Ex: é constitucional lei municipal, regulamentada por decreto, que preveja a 

aplicação de multas para os proprietários de veículos automotores que emitem 

fumaça acima de padrões considerados aceitáveis. STF. Plenário. RE 194704/MG, 

rel. orig. Min. Carlos Velloso, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 29/6/2017 

 

IMPORTANTÍSSIMO!! STF 870 - MEDIDAS PROVISÓRIAS. O trancamento da 

pauta por conta de MPs não votadas no prazo de 45 dias só alcança projetos de lei 

que versem sobre temas passíveis de serem tratados por MP 

O art. 62, § 6º da CF/88 afirma que “se a medida provisória não for apreciada em 

até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de 

urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, 

ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações 

legislativas da Casa em que estiver tramitando”.  

Apesar de o dispositivo falar em “todas as demais deliberações”, o STF, ao 

interpretar esse § 6º, não adotou uma exegese literal e afirmou que ficarão 

sobrestadas (paralisadas) apenas as votações de projetos de leis ordinárias que 

versem sobre temas que possam ser tratados por medida provisória.  

Assim, por exemplo, mesmo havendo medida provisória trancando a pauta pelo fato 

de não ter sido apreciada no prazo de 45 dias (art. 62, § 6º), ainda assim a Câmara 

ou o Senado poderão votar normalmente propostas de emenda constitucional, 

projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo e 

até mesmo projetos de lei ordinária que tratem sobre um dos assuntos do art. 62, § 

1º, da CF/88. Isso porque a MP somente pode tratar sobre assuntos próprios de lei 

ordinária e desde que não incida em nenhuma das proibições do art. 62, § 1º. STF. 

Plenário. MS 27931/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29/6/2017 

 

STF 871 - COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. É inconstitucional lei estadual que 

disponha sobre a segurança de estacionamentos e o regime de contratação dos 

funcionários 

Lei estadual que impõe a prestação de serviço de segurança em estacionamento a 

toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é 

inconstitucional, quer por violar a competência privativa da União para legislar 

sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa. 

Lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de 

estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União 

para legislar sobre Direito do Trabalho. STF. Plenário. ADI 451/RJ, Rel. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 1º/8/2017 
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STF 871 - COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. É inconstitucional lei estadual que 

exija que os supermercados do Estado ofereçam empacotadores para os produtos 

adquiridos 

Lei estadual que torna obrigatória a prestação de serviços de empacotamento nos 

supermercados é inconstitucional por afrontar o princípio constitucional da livre 

inciativa. Lei estadual que exige que o serviço de empacotamento nos supermercados 

seja prestado por funcionário do próprio estabelecimento é inconstitucional por 

violar a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. 

STF. Plenário. ADI 907/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 1º/8/2017 

 

STF 871 - COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Inconstitucionalidade de lei 

estadual que estabeleça exigências nos rótulos dos produtos em desconformidade 

com a legislação federal 

É inconstitucional lei estadual que estabelece a obrigatoriedade de que os rótulos ou 

embalagens de todos os produtos alimentícios comercializados no Estado contenham 

uma série de informações sobre a sua composição, que não são exigidas pela 

legislação federal. STF. Plenário. ADI 750/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

3/8/2017 

 

STF 872 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. Não se admite ADI contra 

lei que teria violado tratado internacional não incorporado ao ordenamento 

brasileiro na forma do art. 5º, § 3º da CF/88 

Em regra, não é cabível ADI sob o argumento de que uma lei ou ato normativo violou 

um tratado internacional.  

Em regra, os tratados internacionais não podem ser utilizados como parâmetro em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade.  

Exceção: será cabível ADI contra lei ou ato normativo que violou tratado ou 

convenção internacional que trate sobre direitos humanos e que tenha sido aprovado 

segundo a regra do § 3º do art. 5º, da CF/88. Isso porque neste caso esse tratado será 

incorporado ao ordenamento brasileiro como se fosse uma emenda constitucional. 

STF. Plenário. ADI 2030/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 9/8/2017 

 

STF 872 - ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. Alteração dos limites de um Município 

exige plebiscito 

Para que sejam alterados os limites territoriais de um Município é necessária a 

realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 

envolvidos, nos termos do art. 18, § 4º da CF/88. STF. Plenário. ADI 2921/RJ, rel. 

orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 9/8/2017 

 

STF 872 - PODER EXECUTIVO. Não há necessidade de prévia autorização da ALE 

para que o STJ receba denúncia criminal contra o Governador do Estado 

Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ 

receba denúncia ou queixa e instaure ação penal contra Governador de Estado, por 

crime comum. Em outras palavras, não há necessidade de prévia autorização da 

ALE para que o Governador do Estado seja processado por crime comum.  

Se a Constituição Estadual exigir autorização da ALE para que o Governador seja 

processado criminalmente, essa previsão é considerada inconstitucional.  

Assim, é vedado às unidades federativas instituir normas que condicionem a 

instauração de ação penal contra Governador por crime comum à previa 
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autorização da Casa Legislativa.  

Se o STJ receber a denúncia ou queixa-crime contra o Governador, ele ficará 

automaticamente suspenso de suas funções no Poder Executivo estadual?  

NÃO. O afastamento do cargo não se dá de forma automática. O STJ, no ato de 

recebimento da denúncia ou queixa, irá decidir, de forma fundamentada, se há 

necessidade de o Governador do Estado ser ou não afastado do cargo. Vale ressaltar 

que, além do afastamento do cargo, o STJ poderá aplicar qualquer uma das medidas 

cautelares penais (exs: prisão preventiva, proibição de ausentar-se da comarca, 

fiança, monitoração eletrônica etc.). STF. Plenário. ADI 4777/BA, ADI 4674/RS, ADI 

4362/DF, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 

9/8/2017 (Info 872). STF. Plenário. ADI 5540/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 

3/5/2017 (Info 863). STF. Plenário. ADI 4764/AC, ADI 4797/MT e ADI 4798/PI, Rel. 

Min. Celso de Mello, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgados em 4/5/2017 

 

STJ 609 - IMUNIDADE PARLAMENTAR. Deputado que, em entrevista à 

imprensa, afirma que determinada Deputada "não merece ser estuprada" DEVE 

pagar indenização por danos morais 

O Deputado Federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) afirmou que a também Deputada 

Federal Maria do Rosário (PT-RS), “não merece ser estuprada por ser muito ruim, 

muito feia, não faz meu gênero”. E acrescentou que, se fosse estuprador, "não iria 

estuprá-la porque ela não merece".  

O STJ entendeu que a conduta do parlamentar não está abrangido pela imunidade 

parlamentar e que, portanto, ele deveria ser condenado a pagar indenização por 

danos morais em favor da Deputada.  

Decidiu o Tribunal: As opiniões ofensivas proferidas por deputados federais e 

veiculadas por meio da imprensa, em manifestações que não guardam nenhuma 

relação com o exercício do mandato, não estão abarcadas pela imunidade material 

prevista no art. 53 da CF/88 e são aptas a gerar dano moral. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.642.310-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/8/2017 

 

STF 873 - TRIBUNAL DE CONTAS. Auditoria do TCU e desnecessidade de 

participação dos terceiros reflexamente prejudicados. Não aplicação do art. 54 da 

Lei nº 9.874/99 para as fiscalizações realizadas pelo TC na forma do art. 71, IV, da 

CF/88 

Auditoria do TCU e desnecessidade de participação dos terceiros reflexamente 

prejudicados. 

Em auditoria realizada pelo TCU para apurar a gestão administrativa do órgão, os 

terceiros indiretamente afetados pelas determinações do Tribunal (ex: pensionistas) 

não possuem direito de serem ouvidos no processo fiscalizatório.  

Não existe, no caso, desrespeito ao devido processo legal. Nessa espécie de atuação 

administrativa, a relação processual envolve apenas o órgão fiscalizador e o 

fiscalizado, sendo dispensável a participação dos interessados. 

O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou acusados, o que não ocorre 

quando o Tribunal de Contas atua no campo da fiscalização de órgãos e entes 

administrativos.  

O contraditório deve ser garantido pelo órgão de origem, a quem cabe o 

cumprimento da determinação do Tribunal de Contas. 

Não aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99 para as fiscalizações realizadas pelo TC na 

forma do art. 71, IV, da CF/88.  

Em casos de “fiscalização linear exercida pelo Tribunal de Contas”, nos termos do 
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art. 71, IV, da CF/88, não se aplica o prazo de decadência previsto no art. 54 da Lei 

nº 9.784/99. Isso porque em processos de “controle abstrato”, o Tribunal de Contas 

não faz o exame de ato específico do qual decorre efeito favorável ao administrado. 

A Corte está examinando a regularidade das contas do órgão e a repercussão sobre 

eventual direito individual é apenas indireta. STF. 1ª Turma. MS 34224/DF, Rel. Min. 

Marco Aurélio, julgado em 15/8/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 873 – EXTRADIÇÃO. É possível extraditar estrangeiro 

mesmo que ele possua filho e mulher brasileiros 

Neste julgado o STF reafirmou a sua súmula 421 e extraditou um cidadão português 

mesmo ele possuindo dois filhos brasileiros com uma companheira, também 

brasileira. Súmula 421-STF: Não impede a extradição a circunstância de ser o 

extraditado casado com brasileira ou ter filho brasileiro. STF. 2ª Turma. Ext 1497/DF, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 15/8/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 874 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. Se a 

maioria dos Ministros votou pela procedência da ADI, mas não se obteve maioria 

absoluta dos votos, a lei não deverá ser declarada inconstitucional 

Imagine a seguinte situação: é proposta uma ADI contra determinada lei. Cinco 

Ministros votam pela inconstitucionalidade da lei. Quatro Ministros votam pela 

constitucionalidade. Dois Ministros declaram-se impedidos de votar.  

Qual deverá ser a proclamação do resultado? Pode-se dizer que esta lei foi declarada 

inconstitucional por maioria de votos? 

NÃO. Não foi atingido o número mínimo de votos para a declaração de 

inconstitucionalidade da lei (6 votos). Assim, como não foi alcançado o quórum 

exigido pelo art. 97 da CF/88, entende-se que o STF não pronunciou juízo de 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Isso significa que o STF não 

declarou a lei nem constitucional nem inconstitucional. Além disso, esse julgamento 

não tem eficácia vinculante, ou seja, os juízes e Tribunais continuam livres para 

decidir que a lei é constitucional ou inconstitucional, sem estarem vinculados ao STF. 

STF. Plenário. ADI 4066/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 23 e 24/8/2017 

 

STF 875 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Competência originária e 

concorrente do CNJ Utilização no PAD de dados obtidos em descoberta fortuita na 

investigação criminal 

A CF conferiu competência originária e concorrente ao CNJ para aplicação de 

medidas disciplinares. Assim, a competência do CNJ é autônoma (e não subsidiária). 

Logo, o CNJ pode atuar mesmo que não tenha sido dada oportunidade para que a 

corregedoria local pudesse investigar o caso. 

Utilização no PAD de dados obtidos em descoberta fortuita na investigação criminal  

É possível a utilização de dados obtidos por descoberta fortuita em interceptações 

telefônicas devidamente autorizadas como prova emprestada em processo 

administrativo disciplinar. STF. 1ª Turma. MS 30361 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 

julgado em 29/8/2017 

 

STF 875 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Caso tenha 

avocado o PAD, o CNMP pode aproveitar os atos instrutórios realizados na origem 

Se o CNMP decidir avocar um PAD que está tramitando na Corregedoria local por 

suspeita de parcialidade do Corregedor, ele poderá aproveitar os atos instrutórios 

praticados regularmente na origem pela Comissão Processante.  
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Não há motivo para se anular os atos instrutórios já realizados pela Comissão 

Processante, sem participação do Corregedor, especialmente se o interessado não 

demonstra a ocorrência de prejuízo. O princípio do pas de nullité sans grief é 

plenamente aplicável no âmbito do Direito Administrativo, inclusive em processos 

disciplinares. STF. 2ª Turma. MS 34666 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

29/8/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 878 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Não é possível que o 

STF examine questões jurídicas formuladas a respeito da denúncia antes do seu 

envio à Câmara dos Deputados para o juízo político de que trata o art. 86 da CF/88 

Imagine que foi formulada denúncia contra o Presidente da República por infrações 

penais comuns. O STF deverá encaminhar esta denúncia para a Câmara dos 

Deputados exercer o seu juízo político. É possível que, antes desse envio, o STF 

analise questões jurídicas a respeito desta denúncia, como a validade dos elementos 

informativos (“provas”) que a embasaram?  

NÃO. Não há possibilidade de o STF conhecer e julgar qualquer questão ou matéria 

defensiva suscitada pelo Presidente antes que a matéria seja examinada pela 

Câmara dos Deputados. O juízo político de admissibilidade exercido pela Câmara 

dos Deputados precede a análise jurídica pelo STF para conhecer e julgar qualquer 

questão ou matéria defensiva suscitada pelo denunciado. 

A discussão sobre o valor probatório dos elementos de convicção (“provas”), ou 

mesmo a respeito da validade desses elementos que eventualmente embasarem a 

denúncia, constitui matéria relacionada com a chamada “justa causa”, uma das 

condições da ação penal, cuja constatação ou não se dará por ocasião do juízo de 

admissibilidade, a ser levado a efeito pelo Plenário do STF após eventual autorização 

da Câmara dos Deputados. STF. Plenário. Inq 4483 QO/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 

julgado em 20 e 21/9/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 878 - SIGILO BANCÁRIO. Requisição pelo MP de 

informações bancárias de ente da administração pública 

Não são nulas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de 

informações bancárias de titularidade de Prefeitura para fins de apurar supostos 

crimes praticados por agentes públicos contra a Administração Pública.  

É lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de 

titularidade da Prefeitura, com o fim de proteger o patrimônio público, não se 

podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário.  

O sigilo de informações necessário à preservação da intimidade é relativizado 

quando há interesse da sociedade em conhecer o destino dos recursos públicos. 

Diante da existência de indícios da prática de ilícitos penais envolvendo verbas 

públicas, cabe ao MP, no exercício de seus poderes investigatórios (art. 129, VIII, da 

CF/88), requisitar os registros de operações financeiras relativos aos recursos 

movimentados a partir de contacorrente de titularidade da Prefeitura. Essa 

requisição compreende, por extensão, o acesso aos registros das operações bancárias 

sucessivas, ainda que realizadas por particulares, e objetiva garantir o acesso ao real 

destino desses recursos públicos. STF. 2ª Turma. RHC 133118/CE, Rel. Min. Dias 

Toffoli, julgado em 26/9/2017 

 

STF 878 - EXERCÍCIO PROFISSIONAL. É constitucional a previsão da lei de que 

determinadas atividades são privativas de nutricionistas 
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É constitucional a expressão “privativas”, contida no caput do art. 3º da Lei nº 

8.234/91, que regulamenta a profissão de nutricionista, respeitado o âmbito de 

atuação profissional das demais profissões regulamentadas. STF. Plenário. ADI 

803/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/9/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 878 – EDUCAÇÃO. O ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza confessional 
A CF/88 prevê que “o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 

disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.” (art. 

210, § 1º).  

Diante disso, nas escolas públicas são oferecidas aulas de ensino religioso, 

normalmente vinculadas a uma religião específica. É o chamado ensino religioso 

confessional.  

O PGR ajuizou ADI pedindo que fosse conferida interpretação conforme a 

Constituição ao art. 33, §§ 1º e 2º da LDB e ao art. 11, § 1º do acordo Brasil-Santa 

Sé. Na ação, o PGR afirmava que não é permitido que se ofereça ensino religioso 

confessional (vinculado a uma religião específica). Para o autor, o ensino religioso 

deve ser voltado para a história e a doutrina das várias religiões, ensinadas sob uma 

perspectiva laica e deve ser ministrado por professores regulares da rede pública de 

ensino, e não por pessoas vinculadas às igrejas.  

O STF julgou improcedente a ADI e decidiu que o ensino religioso nas escolas 

públicas brasileiras pode ter natureza confessional, ou seja, pode sim ser vinculado 

a religiões específicas.  

A partir da conjugação do binômio Laicidade do Estado (art. 19, I) e Liberdade 

religiosa (art. 5º, VI), o Estado deverá assegurar o cumprimento do art. 210, § 1º da 

CF/88, autorizando na rede pública, em igualdade de condições o oferecimento de 

ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais previamente 

fixados pelo Ministério da Educação. Assim, deve ser permitido aos alunos, que 

expressa e voluntariamente se matricularem, o pleno exercício de seu direito 

subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua 

confissão religiosa, por integrantes da mesma, devidamente credenciados a partir 

de chamamento público e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o Poder 

Público.  

Dessa forma, o STF entendeu que a CF/88 não proíbe que sejam oferecidas aulas de 

uma religião específica, que ensine os dogmas ou valores daquela religião. Não há 

qualquer problema nisso, desde que se garanta oportunidade a todas as doutrinas 

religiosas. STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. 

Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/9/2017 

 

 

IMPORTANTE!! STF 881 – IMUNIDADE PARLAMENTAR. Judiciário pode 

impor aos parlamentares as medidas cautelares do art. 319 do CPP, no entanto, a 

respectiva Casa legislativa pode rejeitá-las (caso Aécio Neves) 

O Poder Judiciário possui competência para impor aos parlamentares, por 

autoridade própria, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, seja em 

substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem 

medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em 

circunstâncias de excepcional gravidade.  
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Obs: no caso de Deputados Federais e Senadores, a competência para impor tais 

medidas cautelares é do STF (art. 102, I, “b”, da CF/88).  

Importante, contudo, fazer uma ressalva: se a medida cautelar imposta pelo STF 

impossibilitar, direta ou indiretamente, que o Deputado Federal ou Senador exerça 

o seu mandato, então, neste caso, o Supremo deverá encaminhar a sua decisão, no 

prazo de 24 horas, à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal para que a 

respectiva Casa delibere se a medida cautelar imposta pela Corte deverá ou não ser 

mantida. 

Assim, o STF pode impor a Deputado Federal ou Senador qualquer das medidas 

cautelares previstas no art. 319 do CPP. No entanto, se a medida imposta impedir, 

direta ou indiretamente, que esse Deputado ou Senador exerça seu mandato, então, 

neste caso, a Câmara ou o Senado poderá rejeitar (“derrubar”) a medida cautelar 

que havia sido determinada pelo Judiciário.  

Aplica-se, por analogia, a regra do §2º do art. 53 da CF/88 também para as medidas 

cautelares diversas da prisão. STF. Plenário. ADI 5526/DF, rel. orig. Min. Edson 

Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/10/2017 

 

STF 881 - DEFENSORIA PÚBLICA. Inconstitucionalidade de contratação de 

advogados, sem concurso público, para serem Defensores Públicos 

É inconstitucional a contratação, sem concurso público, após a instalação da 

Assembleia Constituinte, de advogados para exercerem a função de Defensor 

Público estadual. Tal contratação amplia, de forma indevida, a regra excepcional do 

art. 22 do ADCT da CF/88 e afronta o princípio do concurso público. STF. 1ª Turma. 

RE 856550/ES, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 

julgado em 10/10/2017 
 

➢ DIREITO DO CONSUMIDOR 
 

IMPORTANTE!! STJ 596 - CONTRATOS BANCÁRIOS. Validade da cobrança de 

tarifa bancária a partir do quinto saque mensal 

O cliente paga alguma tarifa bancária quando ele saca dinheiro de sua conta? Os 

bancos adotam a seguinte prática contratual: o cliente pode fazer até quatro saques 

por mês sem pagar nada. A partir do quinto saque, é cobrada uma tarifa bancária. 

Esta prática bancária é válida? SIM.  

É legítima a cobrança, pelas instituições financeiras, de tarifas relativas a saques 

quando estes excederem o quantitativo de quatro realizações por mês. STJ. 3ª Turma. 

REsp 1.348.154-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/12/2016 

 

IMPORTANTE!! STJ 597 - CONTRATOS BANCÁRIOS. A instituição pode cobrar 

tarifa bancária pela liquidação antecipada do saldo devedor? 

Nos contratos de arrendamento mercantil, é permitido que a instituição cobre do 

consumidor tarifa bancária pela liquidação antecipada (parcial ou total) do saldo 

devedor?  

• Contratos celebrados antes da Resolução CMN nº 3.516/2007 (antes de 

10/12/2007): SIM.  

• Contratos firmados depois da Resolução CMN nº 3.516/2007 (de 10/12/2007 para 

frente): NÃO.  

Assim, para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 

10/12/2007 (data de publicação da referida Resolução), podem ser cobradas tarifas 

pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que 
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a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.370.144-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

7/2/2017 

 

STJ 597 -- PLANO DE SAÚDE. Trabalhador aposentado que é contratado por 

empresa e posteriormente demitido tem direito de manter o plano de saúde, nos 

termos do art. 31 da Lei 9.656/98 

Em 1999, João aposentou-se pelo INSS. Em 2000, voltou a trabalhar para uma 

empresa e passou a usufruir do plano de saúde coletivo empresarial no qual a 

empregadora pagava metade e ele a outra metade das mensalidades. Em 2009, João 

foi demitido sem justa causa, mas continuou no plano, assumindo o pagamento 

integral das mensalidades. Em 2015, João faleceu e Maria continuou no plano, não 

mais na condição de dependente, mas sim na de beneficiária principal. Em 2017, 

contudo, o plano enviou uma carta para Maria comunicando que havia cessado a 

sua condição de segurada no plano de saúde coletivo. O argumento utilizado pelo 

plano de saúde para cessar a condição de segurada de Maria foi o de que a sua 

situação se enquadrava no art. 30 da Lei nº 9.656/98. Maria não concordou e afirmou 

que, quando João faleceu, ele estava aposentado, de forma que deveria incidir a 

regra do art. 31 da Lei nº 9.656/98. A manutenção de Maria no plano ocorreu com 

base no art. 30 ou no art. 31 da Lei nº 9.656/98? 

Aplica-se o disposto no art. 31 da Lei nº 9.656/98 ao aposentado – e ao grupo familiar 

inscrito, na hipótese de seu falecimento – que é contratado por empresa e, 

posteriormente, demitido sem justa causa.  

No caso concreto, Maria terá direito de continuar no plano por tempo indeterminado 

(regra do caput do art. 31) ou por prazo determinado (regra do § 1º do art. 31)?  

Por prazo determinado. A lei somente assegura ao aposentado a sua manutenção 

como beneficiário, sem qualquer restrição temporal, quando houver contribuído 

para os planos de assistência à saúde pelo prazo mínimo de 10 anos (regra do caput 

do art. 31).  

A vigência do contrato de seguro saúde iniciou-se em 2000, quando João foi 

contratado pela empresa X. Em 2009 João foi demitido sem justa causa e continuou 

como beneficiário do plano de saúde, assumindo o ônus integral do pagamento das 

mensalidades, o que fez até a data de seu óbito, em 2015. Desta feita, tem-se que o 

tempo de filiação original ao plano foi de 9 anos (2000 a 2009), mostrando-se, 

impossível, portanto, a aplicação do art. 31, caput, da Lei, que exige tempo de 

contribuição mínimo de 10 anos.  

Maria alegou que, com a morte de João, ela o teria sucedido no plano de saúde, 

devendo, portanto, somar o tempo que João contribuiu (9 anos) com o tempo que ela 

também pagou o plano (2 anos, ou seja, de 2015 a 2017). Logo, somando esses dois 

períodos, haveria mais que 10 anos de contribuição ao plano. Essa tese foi aceita pelo 

STJ? 

NÃO. O art. 31 da Lei expressamente exige que o APOSENTADO tenha contribuído 

por prazo mínimo de 10 anos, não prevendo a possibilidade de haver a soma do 

período de contribuição do aposentado com seus eventuais sucessores.  

João contribuiu por 9 anos para o plano coletivo de assistência à saúde. Logo, a 

manutenção do contrato em favor de Maria deve se dar por 9 anos. O termo inicial 

para a contagem desses 9 anos de manutenção do contrato não pode ser considerado 

a data do óbito de João (2015) mas sim a data em que ocorreu a cessação do vínculo 

empregatício (2009), considerando que foi neste momento que nasceu o direito à 

manutenção do titular, bem como de sua dependente no plano de saúde. STJ. 3ª 
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Turma. REsp 1.371.271-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2017 

 

STJ 597 - BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES. 

Responsabilidade por notificação do consumidor no endereço errado 

O que acontece se o órgão mantenedor do cadastro restritivo (ex: SERASA) enviar a 

notificação para um endereço errado, ou seja, um endereço que não seja o do 

consumidor?  

Neste caso, o consumidor terá que ser indenizado, mas quem pagará a indenização? O 

consumidor deverá propor a ação contra o credor (ex: loja onde foi feita a compra) ou 

contra o órgão mantenedor do cadastro e que enviou a notificação?  

Depende:  

• Se o credor informou o endereço certo para o órgão mantenedor do cadastro e este 

foi quem errou: a responsabilidade será do órgão mantenedor.  

• Se o credor comunicou o endereço errado do consumidor para o órgão mantenedor 

do cadastro e este enviou exatamente para o local informado: a responsabilidade 

será do credor.  

Veja, no entanto, uma situação diferente julgada pelo STJ:  

É passível de gerar responsabilização civil a atuação do órgão mantenedor de 

cadastro de proteção ao crédito que, a despeito da prévia comunicação do 

consumidor solicitando que futuras notificações fossem remetidas ao endereço por 

ele indicado, envia a notificação de inscrição para endereço diverso. Neste caso 

concreto, o consumidor informou ao órgão mantenedor do cadastro que seu 

endereço estava errado no banco de dados e pediu para ser comunicado no endereço 

certo em futuras notificações. Apesar disso, o órgão mandou novamente para o 

endereço errado. STJ. 3ª Turma. REsp 1.620.394-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, julgado em 15/12/2016 

 

STJ 598 - VÍCIO DO PRODUTO. É válida a prática de loja que permite a troca 

direta do produto viciado se feita em até 3 dias da compra 

Determinada loja adota a seguinte prática: se o produto vendido apresentar algum 

vício (popularmente conhecido como "defeito"), o consumidor poderá solicitar a 

troca da mercadoria na própria loja, desde que faça isso no prazo de 3 dias corridos, 

contados da data da emissão da nota fiscal. Por outro lado, se o consumidor detectar 

o vício somente após esse prazo, ele deverá procurar a assistência técnica 

credenciada e lá irão verificar a existência do vício e a possibilidade de ele ser 

reparado ("consertado"). 

Essa prática é válida? Sim. 

É legal a conduta de fornecedor que concede apenas 3 (três) dias para troca de 

produtos defeituosos, a contar da emissão da nota fiscal, e impõe ao consumidor, 

após tal prazo, a procura de assistência técnica credenciada pelo fabricante para que 

realize a análise quanto à existência do vício. 

A loja conferiu um "plus", ou seja, uma providência extra que não é prevista no 

CDC, não sendo, contudo, vedada porque favorece o consumidor. Vale ressaltar que 

a política de troca da loja (direito de troca direta do produto em 3 dias) não exclui a 

possibilidade de o consumidor realizar a troca, na forma do art. 18, § 1º, I, do CDC, 

caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias. Em outras palavras, a loja concede 

uma opção extra, além daquelas já previstas no art. 18, § 1º. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.459.555-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/2/2017 

 

STJ 599 – ACESSIBILIDADE. Logo depois de ter sido publicada a Lei 10.098/2000, 
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as empresas de transporte coletivo já tinham o dever de adaptar seus veículos para 

pessoas com deficiência 

A Lei nº 10.048/2000 determinou que os proprietários de veículos de transporte 

coletivo teriam o prazo cento e oitenta dias, a contar da regulamentação da Lei, para 

proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de 

deficiência. A regulamentação da Lei nº 10.048/2000 só foi feita em 2004, com a 

edição do Decreto nº 5.296/2004.  

As empresas alegavam, portanto, que o seu dever de adaptar os ônibus só começou 

a ser contado após o Decreto nº 5.296/2004.  

O STJ, contudo, não concordou. Isso porque a Lei nº 10.098/2000 trouxe nova regra 

posterior estipulando o dever das empresas de adaptarem os ônibus sem condicionar 

essa obrigação ao regulamento. Essa nova regra posterior é a Lei nº 10.098/2000, que 

previu o seguinte: "Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os 

requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas." 

Muito antes do Decreto nº 5.296/2004 existiam diversas normas regulamentares 

sobre a acessibilidade dos transportes coletivos.  

Desse modo, logo depois de ter sido publicada a Lei nº 10.098/2000, as empresas de 

transporte coletivo já tinham o dever de adaptar seus veículos considerando que isso 

foi previsto no art. 16 e, nesta época, existiam normas técnicas específicas que diziam 

como deveria ser feita essa acessibilidade.  

Em suma, o STJ decidiu que: o dever de adaptar os veículos de transporte coletivo 

para pessoas com deficiência foi suficientemente disciplinado pela Lei nº 

10.098/2000, de modo que, a partir da edição da Lei nº 10.098/2000, as empresas de 

transporte já deveriam cumprir essa determinação, sendo desnecessário esperar a 

regulamentação da Lei nº 10.048/2000 (o que só ocorreu com o Decreto nº 

5.296/2004). STJ. 2ª Turma. REsp 1.292.875-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado 

em 15/12/2016 

 

STJ 599 - PLANO DE SAÚDE. Ex-empregado demitido sem justa causa tem direito 

de permanecer vinculado ao plano de saúde em que se encontrava antes da demissão 

com as mesmas condições de valor 

É indevido cobrar reajuste de ex-empregado demitido sem justa causa que opta por 

permanecer vinculado ao plano de saúde em que se encontrava antes da demissão, 

na condição de beneficiário, pelo prazo que lhe assegura o art. 30, § 1º, da Lei nº 

9.656/98, nas mesmas condições de cobertura assistencial e mediante o pagamento 

integral das mensalidades, só lhe podendo ser atribuído algum aumento que também 

tenha sido estipulado aos empregados em atividade.  

Em 2011, a ANS editou a Resolução ANS 279/2011, prevendo que "a manutenção da 

condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se 

encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria 

observará as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador 

existentes durante a vigência do contrato de trabalho" (art. 16).  

Vale ressaltar, no entanto, que, mesmo antes da Resolução ANS 279/2011, os 

empregados demitidos sem justa causa já possuíam esse direito de permanecerem 

pagando o mesmo valor. Isso porque esse direito decorre diretamente do art. 30 da 

Lei nº 9.656/98 (e não da Resolução, que só veio confirmar essa conclusão). STJ. 3ª 

Turma. REsp 1.539.815-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 7/2/2017 

 

STJ 600 - CONCEITO DE CONSUMIDOR. Não se aplica o CDC para contrato de 

transporte de insumos 
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Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC ao contrato de transporte 

de mercadorias vinculado a contrato de compra e venda de insumos. STJ. 3ª 

Turma.REsp 1.442.674-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/3/2017 

 

IMPORTANTE! STJ 600 - CONCEITO DE CONSUMIDOR. Indivíduo que 

contrata serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários é considerado 

consumidor 

Deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa 

a atender necessidades próprias, e as sociedades que prestam, de forma habitual e 

profissional, o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários.  

Ex: João contratou a empresa “Dinheiro S.A Corretora de Valores” para que esta 

intermediasse operações financeiras no mercado de capitais. Em outras palavras, 

João contratou essa corretora para investir seu dinheiro na Bolsa de Valores. A 

relação entre João e a corretora é uma relação de consumo. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.599.535-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/3/2017 

 

 

STJ 600 - CONCEITO DE CONSUMIDOR. Se o consumidor beneficiário de 

contrato de participação financeira cede seus direitos, a cessionária NÃO será 

considerada consumidora 

A condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários 

do contrato de participação financeira.  

Ex: João firmou contrato de participação financeira com a empresa de telefonia. 

João cedeu os direitos creditícios decorrentes do contrato para uma empresa privada 

especializada em comprar créditos, com deságio. A empresa cessionária, ao ajuizar 

demanda contra a companhia telefônica pedindo os direitos decorrentes deste 

contrato, não poderá invocar o CDC. As condições personalíssimas do cedente não 

se transmitem ao cessionário. STJ. 3ª Turma. REsp 1.608.700-PR, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, julgado em 9/3/2017 

 

STJ 602 - BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES O valor 

do empréstimo que o consumidor não conseguiu obter pelo fato de seu nome ter sido 

indevidamente negativado não pode servir como parâmetro para a fixação da 

indenização 

O valor que seria objeto de mútuo, negado por força de inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes, não pode ser ressarcido a título de dano emergente.  

Não há perda material efetiva pelo fato de ter sido negado crédito ao consumidor. 

Dessa forma, o ressarcimento por dano emergente, neste caso, seria destituído de 

suporte fático, consistindo a condenação, nessas condições, em verdadeira hipótese 

de enriquecimento ilícito. STJ. 3ª Turma. REsp 1.369.039-RS, Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, julgado em 4/4/2017  

 

 

IMPORTANTE!!! STJ 603 - RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. 

Produto de periculosidade inerente e ausência de responsabilidade civil 

Para a responsabilização do fornecedor por acidente do produto não basta ficar 

evidenciado que os danos foram causados pelo medicamento. O defeito do produto 

deve apresentar-se, concretamente, como sendo o causador do dano experimentado 

pelo consumidor.  

Em se tratando de produto de periculosidade inerente (medicamento com 
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contraindicações), cujos riscos são normais à sua natureza e previsíveis, eventual 

dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor. 

Isso porque, neste caso, não se pode dizer que o produto é defeituoso. STJ. 3ª Turma. 

REsp 1.599.405-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017 

 

STJ 603 - RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. O fornecimento 

de bem durável ao seu destinatário final põe termo à eventual cadeia de seus 

fornecedores originais 

O fornecimento de bem durável ao seu destinatário final, por removê-lo do mercado 

de consumo, põe termo à cadeia de seus fornecedores originais. A posterior revenda 

desse mesmo bem por seu adquirente constitui nova relação jurídica obrigacional 

com o eventual comprador. Assim, os eventuais prejuízos decorrentes dessa segunda 

relação não podem ser cobrados do fornecedor original.  

Não se pode estender ao integrante daquela primeira cadeia de fornecimento a 

responsabilidade solidária de que trata o art. 18 do CDC por eventuais vícios que o 

adquirente da segunda relação jurídica venha a detectar no produto.  

Ex: a empresa “Via Autos” alienou um carro para João que, depois de dois anos 

utilizando o veículo, vendeu o automóvel para Pedro. Em seguida, Pedro percebeu 

que o hodômetro do carro havia sido adulterado para reduzir a quilometragem. 

Pedro não poderá exigir a responsabilização da “Via Autos” pelo vício do produto. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.517.800-PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

2/5/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 603 - CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Prazo prescricional em caso de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto 

Súmula 412-STJ: A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-

se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil.  

O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de 

serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de:  

a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou  

b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-

se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 

2002. STJ. 1ª Seção. REsp 1.532.514-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, 

julgado em 10/5/2017 (recurso repetitivo) 

 

STJ 605 - RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. Fabricante de 

veículo tem o dever de indenizar danos muito graves decorrentes da abertura do air 

bag 

A comprovação de graves lesões decorrentes da abertura de air bag em acidente 

automobilístico em baixíssima velocidade, que extrapolam as expectativas que 

razoavelmente se espera do mecanismo de segurança, ainda que de periculosidade 

inerente, configura a responsabilidade objetiva da montadora de veículos pela 

reparação dos danos ao consumidor. STJ. 3ª Turma. REsp 1.656.614-SC, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 23/5/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 605 - OFERTAS PUBLICITÁRIAS. A fonte utilizada nas 

ofertas publicitárias pode ser inferior ao tamanho 12 

O art. 54, § 3º do CDC prevê que, nos contratos de adesão, o tamanho da fonte não 

pode ser inferior a 12.  

Essa regra do art. 54, § 3º NÃO se aplica para ofertas publicitárias. Assim, as letras 
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que aparecem no comercial de TV ou em um encarte publicitário não precisam ter, 

no mínimo, tamanho 12. STJ. 3ª Turma. REsp 1.602.678-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, julgado em 23/5/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 605 - CONTRATOS BANCÁRIOS. A instituição pode cobrar 

tarifa bancária pela liquidação antecipada do saldo devedor? 

• Contratos celebrados antes da Resolução CMN nº 3.516/2007 (antes de 

10/12/2007): SIM.  

• Contratos firmados depois da Resolução CMN nº 3.516/2007 (de 10/12/2007 para 

frente): NÃO.  

Assim, para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 

10/12/2007, podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em 

que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente 

identificada no extrato de conferência. É permitida, desde que expressamente 

pactuada, a cobrança da tarifa de liquidação antecipada de mútuos e contratos de 

arrendamento mercantil até a data da entrada em vigor da Resolução nº 3.501/2007 

(10/12/2007). STJ. 3ª Turma. REsp 1.370.144-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 7/2/2017 (Info 597). STJ. 2ª Seção. REsp 1.392.449-DF, Rel. Min. Marco 

Buzzi, julgado em 24/5/2017 (Info 605) 

 

IMPORTANTÍSSIMO!! STF 866 - RESPONSABILIDADE CIVIL E 

TRANSPORTE AÉREO. Transporte aéreo internacional e aplicabilidade das 

Convenções de Varsóvia e de Montreal 

Em caso de extravio de bagagem ocorrido em transporte internacional envolvendo 

consumidor, aplica-se o CDC ou a indenização tarifada prevista nas Convenções de 

Varsóvia e de Montreal?  

As Convenções internacionais. 

 Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor.  

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, 

devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos 

firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. STF. Plenário. RE 

636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 

julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) 

 

 

IMPORTANTE!! STF 866 - RESPONSABILIDADE CIVIL E TRANSPORTE 

AÉREO. Prazo prescricional em caso de acidente aéreo 

Qual é o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo 

em voo doméstico?  

5 anos, segundo entendimento do STJ, aplicando-se o CDC.  

Qual é o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo 

em voo internacional?  

2 anos, com base no art. 29 da Convenção de Varsóvia.  

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. 
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Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 

25/05/2017 (repercussão geral) 

 
STJ 608 - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO EM TV A CABO. Multa pela quebra 

do prazo mínimo de fidelidade não pode ser fixa, devendo ser proporcional ao tempo 

que faltava para terminar o contrato 

As empresas de TV a cabo podem estipular um contrato de permanência mínima, 

ou seja, uma cláusula de fidelização segundo a qual se o consumidor desistir do 

serviço antes do término do prazo combinado (máximo de 12 meses) ele deverá 

pagar uma multa. Isso é considerado válido pelo STJ.  

Vale ressaltar, no entanto, que a cobrança da multa de fidelidade pela prestadora de 

serviço de TV a cabo deve ser proporcional ao tempo faltante para o término da 

relação de fidelização, não podendo ser um valor fixo. Ex: se o consumidor desistir 

no 1º mês, paga R$ 300,00, no entanto, se rescindir somente no penúltimo mês, paga 

R$ 100,00.  

A Resolução nº 632/2014 da ANATEL veio reforçar a ideia de que a multa pela 

quebra da fidelização deve ser proporcional. No entanto, pode-se dizer que, mesmo 

antes da Resolução, a jurisprudência já considerava abusiva a cobrança de uma 

multa fixa, ou seja, que não levasse em consideração o tempo que faltava para 

terminar o contrato. STJ. 4ª Turma. REsp 1.362.084-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 16/5/2017 

 

 
 

➢ DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

 

IMPORTANTE!! STJ 608 – ADOÇÃO. Possibilidade de revogação da adoção 

unilateral se isso for melhor para o adotando 

No caso de adoção unilateral, a irrevogabilidade prevista no art. 39, § 1º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente pode ser flexibilizada no melhor interesse do adotando. 

Ex: filho adotado teve pouquíssimo contato com o pai adotivo e foi criado, na 

verdade, pela família de seu falecido pai biológico. STJ. 3ª Turma. REsp 1.545.959-

SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 6/6/2017 

 

STJ 609 – ATO INFRACIONAL. Judiciário pode determinar que Estado 

implemente plantão em Delegacia de Atendimento ao adolescente infrator 

A decisão judicial que impõe à Administração Pública o restabelecimento do plantão 

de 24 horas em Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude 

não constitui abuso de poder, tampouco extrapola o controle do mérito 

administrativo pelo Poder Judiciário. STJ. 1ª Turma. REsp 1.612.931-MS, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/6/2017 

 

➢ DIREITO ELEITORAL 

 
STJ 596 – COMPETÊNCIA. Causas que podem produzir reflexos no processo 
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eleitoral são de competência da Justiça Eleitoral 

Em regra, as ações tratando sobre divergências internas ocorridas no âmbito do 

partido político são julgadas pela Justiça Estadual.  

Exceção: se a questão interna corporis do partido político puder gerar reflexos 

diretos no processo eleitoral, então, neste caso a competência será da Justiça 

Eleitoral. Assim, compete à Justiça Eleitoral processar e julgar as causas em que a 

análise da controvérsia é capaz de produzir reflexos diretos no processo eleitoral. 

STJ. 2ª Seção. CC 148.693-BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

14/12/2016 

 

➢ DIREITO EMPRESARIAL 
 

STJ 595 - DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. Momento em que se 

considera dissolvida a sociedade empresária para fins de apuração de haveres 

Na hipótese em que o sócio de sociedade limitada constituída por tempo 

indeterminado exerce o direito de retirada por meio de inequívoca e incontroversa 

notificação aos demais sócios, a data-base para apuração de haveres é o termo final 

do prazo de 60 dias, estabelecido pelo art. 1.029 do CC/02. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.602.240-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/12/2016 

 

STJ 595 - SOCIEDADE ANÔNIMA. Dissolução parcial da sociedade anônima que 

não está gerando lucros 

É possível que sociedade anônima de capital fechado, ainda que não formada por 

grupos familiares, seja dissolvida parcialmente quando, a despeito de não atingir seu 

fim – consubstanciado no auferimento de lucros e na distribuição de dividendos aos 

acionistas –, restar configurada a viabilidade da continuação dos negócios da 

companhia. STJ. 3ª Turma. REsp 1.321.263-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 

6/12/2016 

 

STJ 596 – FALÊNCIA. Autor do pedido de falência não precisa provar insolvência 

patrimonial do devedor 

O autor do pedido de falência não precisa demonstrar que existem indícios da 

insolvência ou da insuficiência patrimonial do devedor, bastando que a situação se 

enquadre em uma das hipóteses do art. 94 da Lei nº 11.101/2005.  

Assim, independentemente de indícios ou provas de insuficiência patrimonial, é 

possível a decretação da quebra do devedor que não paga, sem relevante razão de 

direito, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos 

executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-

mínimos na data do pedido de falência (art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005). STJ. 3ª 

Turma. REsp 1.532.154-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 

18/10/2016 

 

STJ 598 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O juízo da recuperação judicial é o 

competente para decidir sobre os bens da empresa devedora mesmo que tramite em 

outro juízo execução cobrando crédito decorrente de relação de consumo 

Depois de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial, todas as ações 

e execuções contra o devedor que está em recuperação judicial ficam suspensas, 

excetuadas as que demandarem quantia ilíquida (§ 1º do art. 6º da Lei nº 

11.101/2005) e as execuções fiscais (§ 7º).  
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Além de as ações e execuções contra o devedor em recuperação ficarem suspensas, 

o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não 

poderá ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita 

o processo de reerguimento, sob pena de violação ao princípio maior da preservação 

da atividade empresarial. Em outras palavras, qualquer decisão que afete os bens 

da empresa em recuperação deverá ser tomada pelo juízo onde tramita a 

recuperação. 

O juízo onde tramita o processo de recuperação judicial é o competente para decidir 

sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a 

recuperanda, ainda que se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 

Ex: João comprou uma geladeira em uma loja. O produto apresentou vício e o 

consumidor propôs, no Juizado Especial, ação de indenização contra o fornecedor. 

O juiz julgou o pedido procedente, condenando a empresa a pagar R$ 10 mil. Como 

não houve pagamento espontâneo, o magistrado determinou a penhora on line da 

quantia. Ocorre que, em março de 2017, antes que o dinheiro penhorado fosse 

transferido para João, o Juízo da Vara Cível deferiu a recuperação judicial da 

referida loja. Como já foi deferida a recuperação judicial, a competência para 

decidir sobre o patrimônio do devedor passa a ser do juízo da recuperação judicial. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.630.702-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/02/2017 

 

STJ 599 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Possibilidade de o INPI analisar as 

cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia que são submetidos a seu 

registro 

Os contratos que impliquem transferência de tecnologia, para produzirem efeitos 

em relação a terceiros, precisam ser registrados e/ou averbados no INPI (art. 211 da 

Lei nº 9.279/96).  

O INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou 

registro, pode e avaliar as cláusulas contratuais exigindo a alteração daquelas que 

forem abusivas ou ilegais? 

SIM. O art. 211 da Lei nº 9.279/96 em conjunto com o art. 2º da Lei nº 5.648/70 (com 

redação dada pelo art. 240 da Lei nº 9.279/96) permitem que o INPI analise as 

cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia que lhe são submetidos para 

registro, podendo reprimir cláusulas abusivas e/ou ilegais.  

O INPI pode intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de 

sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades 

atinentes à propriedade industrial. STJ. 2ª Turma. REsp 1.200.528-RJ, Rel. Min. 

Francisco Falcão, julgado em 16/2/2017  

 

STJ 601 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. Presunção da existência de 

exclusividade em zona 

É possível presumir a existência de exclusividade em zona de atuação de 

representante comercial quando:  

a) não houver previsão expressa em sentido contrário; e  

b) houver demonstração por outros meios da existência da exclusividade.  

STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.077-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9/3/2017 

 

STJ 601 - DIREITO FALIMENTAR. A extinção das obrigações do falido depende 

da quitação dos tributos? 

Nos processos de falência ajuizados anteriormente à vigência da Lei nº 11.101/2005, 

a decretação da extinção das obrigações do falido prescinde da apresentação de 
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prova da quitação de tributos. STJ. 3ª Turma. REsp 1.426.422-RJ, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 28/3/2017 (Info 601).  

Existe divergência se, na vigência da Lei nº 11.101/2005, a quitação dos tributos é 

condição para a extinção das obrigações do falido. A Min. Nancy Andrighi sustenta que 

sim.  

Em provas objetivas, fique atento porque pode ser cobrada a redação literal do art. 191 

do CTN, devendo essa alternativa ser assinalada como correta: “Art. 191. A extinção das 

obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos.” 

 

STJ 603 - CÉDULA DE PRODUTO RURAL. Juros moratórios e cédula de produto 

rural financeira 

No caso de cédulas de PRODUTO rural financeira (CPR-F), os juros também estão 

limitados a 1% ao ano, conforme prevê o DL 167/67 para as cédulas de CRÉDITO 

rural? 1ª corrente: NÃO. A limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao 

ano, estabelecida pelo art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/67, não se aplica 

à cédula de produto rural financeira (CPR-F). STJ. 3ª Turma. REsp 1.435.979-SP, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 30/3/2017 (Info 603).  

2ª corrente: SIM. Os juros de mora no caso de CPR-F deverão ficar limitados em 

1% ao ano, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967. STJ. 4ª Turma. AgInt no 

AREsp 906.114/PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 06/10/2016. 

 

IMPORTANTE!! STJ 604 - TÍTULOS DE CRÉDITO. Não é necessária prévia 

autorização do cônjuge para que a pessoa preste aval em títulos de créditos típicos 

O art. 1.647, III, do Código Civil de 2002 previu que uma pessoa casada somente 

pode prestar aval se houver autorização do seu cônjuge (exceção: se o regime de bens 

for da separação absoluta).  

Essa norma exige uma interpretação razoável e restritiva, sob pena de 

descaracterizar o aval como instituto cambiário.  

Diante disso, o STJ afirmou que esse art. 1.647, III, do CC somente é aplicado para 

os títulos de créditos inominados, considerando que eles são regidos pelo Código 

Civil.  

Por outro lado, os títulos de créditos nominados (típicos), que são regidos por leis 

especiais, não precisam obedecer essa regra do art. 1.647, III, do CC.  

Em suma, o aval dado aos títulos de créditos nominados (típicos) prescinde de 

outorga uxória ou marital. 

Exemplos de títulos de créditos nominados: letra de câmbio, nota promissória, 

cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito. STJ. 3ª Turma.REsp 1.526.560-MG, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 16/3/2017 (Info 604). STJ. 4ª Turma. REsp 

1.633.399-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/11/2016 

 

STJ 604 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O crédito trabalhista decorrente de serviço 

prestado pelo empregado antes da recuperação judicial a ela estará sujeito 

Os créditos trabalhistas litigiosos referentes a serviços prestados pelo trabalhador à 

empresa antes da recuperação judicial deverão estar sujeitos a ela, mesmo que no 

momento do pedido tais créditos não estivessem consolidados?  

SIM. A partir do momento em que o empregado trabalha, ele se torna credor de seu 

empregador, tendo direito ao recebimento das verbas trabalhistas. Esse crédito 

existe independentemente de decisão judicial. Se o empregador não paga e o 

empregado ingressa com reclamação trabalhista, a sentença apenas reconhecerá 

(declarará) a existência do direito do trabalhador, condenando o patrão a pagar. Não 
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é a sentença, contudo, que constitui o direito, mas apenas o declara.  

Isso significa que, se este crédito foi constituído em momento anterior ao pedido de 

recuperação judicial, deverá se submeter aos seus efeitos.  

Desse modo, se as verbas trabalhistas estão relacionadas com serviços prestados pelo 

empregado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, tais verbas 

também estarão sujeitas a esse procedimento, mesmo que a sentença trabalhista 

tenha sido prolatada somente depois do deferimento da recuperação. A consolidação 

do crédito trabalhista (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento 

judicial que o declare — e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado —, 

para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.634.046-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 25/4/2017 

 

STJ 605 – FALÊNCIA. A extinção das obrigações do falido não aproveita os 

codevedores 

A extinção das obrigações do falido, em decorrência da aplicação do art. 135, III, do 

DecretoLei nº 7.661/45 (art. 158, III, da Lei nº 11.101/2005), não extingue nem 

impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalista e devedor solidário. 

STJ. 4ª Turma. REsp 1.104.632-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/4/2017 

 

STJ 607 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Os bondholders podem votar no plano de 

recuperação da empresa 

Os bondholders – detentores de títulos de dívida emitidos por sociedades em 

recuperação judicial e representados por agente fiduciário – têm assegurados o 

direito de voto nas deliberações sobre o plano de soerguimento. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.670.096-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2017 

 

STJ 608 – PATENTES. Para que o pedido seja arquivado ou a patente extinta por 

falta de pagamento da retribuição, exige-se notificação prévia do depositante ou 

titular 

Para arquivamento de pedido ou extinção de patente por falta de pagamento da 

retribuição anual prevista no art. 84 da Lei nº 9.279/96, exige-se notificação prévia 

do respectivo depositante ou titular.  

Obs: retribuição anual é um valor que deve ser pago anualmente ao INPI pelo fato 

de o indivíduo ter pedido ou já ser titular de uma patente. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.669.131-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/6/2017 

 

STJ 608 – FACTORING. Empresa de factoring que recebeu cessão dos créditos de 

contrato tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação que pede a revisão 

do pacto 

A empresa de factoring, que figura como cessionária dos direitos e obrigações 

estabelecidos em contrato de compra e venda em prestações, de cuja cessão foi 

regularmente cientificado o devedor, tem legitimidade para figurar no polo passivo 

de demandas que visem à revisão das condições contratuais.  

Ex: Pedro comprou da loja uma moto parcelada. No mesmo instrumento contratual, 

a loja cedeu esse crédito para uma factoring. Assim, no próprio contrato de compra 

e venda havia uma cláusula dizendo que a loja estava cedendo o crédito para a 

factoring, a quem o devedor deveria pagar as parcelas e que, em caso de 

inadimplemento, a factoring iria pleitear a restituição do bem vendido. Se Pedro 

desejar propor ação pedindo a revisão deste contrato, poderá ajuizá-la diretamente 
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contra a factoring. STJ. 4ª Turma. REsp 1.343.313-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Rel. para acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 1/6/2017 

 

STJ 608 – SOCIEDADES. Se parte das quotas do sócio retirante estão empenhadas 

(penhor), a apuração dos haveres ficará limitada às quotas livres do ônus real 

A dissolução parcial de sociedade limitada por perda da affectio societatis pode ser 

requerida pelo sócio retirante, limitada a apuração de haveres às suas quotas livres 

de ônus reais. STJ. 4ª Turma. REsp 1.332.766-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 1/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 609 - DIREITOS AUTORAIS. Termo inicial do prazo 

prescricional para reparação civil decorrente de plágio 

O termo inicial da pretensão de ressarcimento nas hipóteses de plágio se dá quando 

o autor originário tem comprovada ciência da lesão a seu direito subjetivo e de sua 

extensão, não servindo a data da publicação da obra plagiária, por si só, como 

presunção de conhecimento do dano. STJ. 3ª Turma.REsp 1.645.746-BA, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 6/6/2017 

 

STJ 609 – FALÊNCIA. A incidência de juros e correção monetária sobre os créditos 

habilitados deve ocorrer até a data em que a sentença é prolatada 

A Lei de Falências afirma que o credor terá direito de receber seu crédito do falido 

com juros e correção monetária que são calculados até a “data da decretação da 

falência”.  

Quando a lei fala em “decretação da falência” deve-se considerar a data em ela foi 

prolatada (não importando quando ocorreu a sua publicação).  

Assim, no processo de falência, a incidência de juros e correção monetária sobre os 

créditos habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra, entendida como a data 

da prolação da sentença (e não sua publicação). STJ. 3ª Turma. REsp 1.660.198-SP, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2017 

 

 

➢ DIREITO FINANCEIRO 
STF 869 - ORÇAMENTO PÚBLICO. Expropriação de recursos administrados pelo 

poder público estadual 

O Estado do Rio de Janeiro vive uma grave crise econômica, estando em débito com 

o pagamento de fornecedores e atraso até mesmo no pagamento da remuneração dos 

servidores públicos. Os órgãos e entidades também estão sem dinheiro para custear 

os serviços públicos.  

Diante disso, diversas ações (individuais e coletivas) foram propostas, tanto na 

Justiça comum estadual como também na Justiça do Trabalho, pedindo a realização 

desses pagamentos. Os órgãos judiciais estavam acolhendo os pedidos e 

determinando a apreensão de valores nas contas do Estado para a concretização dos 

pagamentos. 

Neste cenário, o Governador do Estado ajuizou ADPF no STF com o objetivo de 

suspender os efeitos de todas as decisões judiciais do TJRJ e do TRT da 1ª Região 

que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação 

de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro.  

O STF afirmou que esse conjunto de decisões representa uma usurpação das 

competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo (a quem cabe exercer a 

direção da administração) e ao Poder Legislativo (a quem compete autorizar a 
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transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra, ou de um órgão para outro). Logo, isso significa uma 

ofensa ao art. 2º, art. 84, II e art. 167, VI e X, da Constituição Federal. 

Diante desse cenário, o STF determinou a suspensão dos efeitos das decisões que 

tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de 

valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro e que tenham 

recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou 

vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a 

administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados a 

municípios, devendo, ainda, ser devolvidos os recursos que ainda não tenham sido 

repassados aos beneficiários dessas decisões judiciais. STF. Plenário. ADPF 405 

MC/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/6/2017 

 
 

 

➢ DIREITO INTERNACIONAL 

 
STF 864 – EXTRADIÇÃO. Procedimento simplificado no caso de o extraditando 

concordar com o pedido 

Em regra, o simples fato de o extraditando estar de acordo com o pedido 

extradicional e de declarar que deseja retornar ao Estado requerente a fim de se 

submeter ao processo criminal naquele País não exonera (não exime) o STF do dever 

de efetuar o controle da legalidade sobre a postulação formulada pelo Estado 

requerente. 

No entanto, é possível que ocorra uma peculiaridade. É possível que o tratado que 

rege a extradição entre o Brasil e o Estado estrangeiro preveja um procedimento 

simplificado no caso de o extraditando concordar com o pedido. É o caso, por 

exemplo, da “Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa”. Este tratado internacional estabeleceu regime 

simplificado de extradição, que autoriza a entrega imediata do extraditando às 

autoridades competentes do Estado requerente, sempre que o súdito estrangeiro 

manifestar, de forma livre e de modo voluntário e inequívoco, o seu desejo de ser 

extraditado. Nesta hipótese, a tarefa do STF será a de homologar (ou não) a 

declaração do extraditando de que concorda com a extradição. STF. 2ª Turma. Ext 

1476/DF, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 9/5/2017 

 
 

 

 
➢ DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL 

 
IMPORTANTE!!!! STJ 595 – DÚVIDA. Não cabe recurso especial ou 

extraordinário 

Não cabe recurso especial contra decisão proferida em procedimento de dúvida 

registral, sendo irrelevantes a existência de litigiosidade ou o fato de o julgamento 

emanar de órgão do Poder Judiciário, em função atípica.  

O procedimento de dúvida registral tem, por força de expressa previsão legal, 
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natureza administrativa (art. 204 da LRP), não se qualificando como prestação 

jurisdicional. STJ. 2ª Seção. REsp 1.570.655-GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 

julgado em 23/11/2016 

 

➢ DIREITO PENAL 

 
IMPORTANTE!! STJ 595 – TRÁFICO DE DROGAS. Agente que pratica delitos da 

Lei de Drogas envolvendo criança ou adolescente responde também por corrupção 

de menores? 

 

• Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos NÃO esteja previsto 

nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu responderá pelo crime da Lei de Drogas e 

também pelo delito do art. 244-B do ECA (corrupção de menores).  

 

• Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos seja o art. 33, 34, 35, 

36 ou 37 da Lei nº 11.343/2006: ele responderá apenas pelo crime da Lei de Drogas 

com a causa de aumento de pena do art. 40, VI. Não será punido pelo art. 244-B do 

ECA para evitar bis in idem.  

 

Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não estar 

previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime 

de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses 

artigos (33 a 37), não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a 

majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. STJ. 6ª Turma. 

REsp 1.622.781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/11/2016 

 

STJ 595 - TRÁFICO DE DROGAS. Tráfico privilegiado não é hediondo 

(cancelamento da Súmula 595-STJ) 

 

O chamado "tráfico privilegiado", previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 

(Lei de Drogas), NÃO deve ser considerado crime equiparado a hediondo. STF. 

Plenário. HC 118533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/6/2016 

 

O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 

11.343/2006) NÃO é crime equiparado a hediondo e, por conseguinte, deve ser 

cancelado o Enunciado 512 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. STJ. 3ª 

Seção. Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/11/2016 

(recurso repetitivo) 

 

STF 851 - DOSIMETRIA DA PENA. Correto conceito de culpabilidade, princípio 

da não-culpabilidade e vedação ao bis in idem 

Determinado réu foi condenado por furto qualificado por rompimento de obstáculo 

(art. 155, § 4º, I, do CP). O STF considerou incorreta a sentença do juiz que, na 1ª 

fase da dosimetria da pena, aumentou a pena-base com fundamento em três 

argumentos:  

a) Culpabilidade. O magistrado afirmou que era patente a culpabilidade do réu 

considerando que ele tinha plena consciência da ilicitude de seu ato.  

O juiz confundiu os conceitos. Para fins de dosimetria da pena, culpabilidade 

consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Essa 
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culpabilidade de que trata o art. 59 do CP não tem nada a ver com a culpabilidade 

como requisito do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato 

e inexigibilidade de conduta diversa). 

b) Antecedentes. O juiz aumentou a pena pelo fato de o agente já responder a quatro 

outros processos criminais. A jurisprudência entende que, em face do princípio da 

presunção de não culpabilidade, os inquéritos policiais e ações penais em curso não 

podem ser considerados maus antecedentes (Súmula 444-STJ e STF RE 591054/SC). 

c) Circunstâncias do crime. O julgador considerou que as circunstâncias do crime 

eram negativas porque o crime foi praticado com rompimento de obstáculo à 

subtração da coisa. Aqui, o erro do magistrado foi utilizar como circunstância 

judicial (1ª fase da dosimetria) um elemento que ele já considerou como 

qualificadora (inciso I do § 4º do art. 155). Houve, portanto, bis in idem (dupla 

punição pelo mesmo fato). STF. 2ª Turma. HC 122940/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 13/12/2016 

 

IMPORTANTE!! STF 851 – FURTO. Causa de aumento do § 1º pode ser aplicada 

tanto para furto simples como qualificado 

É legítima a incidência da causa de aumento de pena por crime cometido durante o 

repouso noturno (art. 155, § 1º) no caso de furto praticado na forma qualificada (art. 

155, § 4º).  

Não existe nenhuma incompatibilidade entre a majorante prevista no § 1º e as 

qualificadoras do § 4º. São circunstâncias diversas, que incidem em momentos 

diferentes da aplicação da pena.  

Assim, é possível que o agente seja condenado por furto qualificado (§ 4º) e, na 

terceira fase da dosimetria, o juiz aumente a pena em 1/3 se a subtração ocorreu 

durante o repouso noturno. A posição topográfica do § 1º (vem antes do § 4º) NÃO 

é fator que impede a sua aplicação para as situações de furto qualificado (§ 4º). STF. 

2ª Turma. HC 130952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/12/2016 (Info 851). 

STJ. 6ª Turma. HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 

4/12/2014 

 

STF 853 - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. É possível aplicar o princípio da 

insignificância para a conduta de manter rádio clandestina? 

É possível aplicar o princípio da insignificância para a conduta de manter rádio 

comunitária clandestina?  

STJ: NÃO. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 183 

da Lei nº 9.472/97, nas hipóteses de exploração irregular ou clandestina de rádio 

comunitária, mesmo que ela seja de baixa potência, uma vez que se trata de delito 

formal de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de qualquer dano 

(resultado) ou do perigo, presumindo-se este absolutamente pela lei. Nesse sentido: 

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 740.434/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 

julgado em 14/02/2017.  

STF: SIM, é possível, em situações excepcionais, o reconhecimento do princípio da 

insignificância desde que a rádio clandestina opere em baixa frequência, em 

localidades afastadas dos grandes centros e em situações nas quais ficou 

demonstrada a inexistência de lesividade. STF. 2ª Turma. HC 138134/BA, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, julgado em 7/2/2017 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STJ 596 – DESACATO. Inconvencionalidade do crime de 

desacato 
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O crime de desacato previsto no art. 331 do CP não mais subsiste em nosso 

ordenamento jurídico por ser incompatível com o artigo 13 do Pacto de San José da 

Costa Rica.  

A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a 

preponderância do Estado - personificado em seus agentes - sobre o indivíduo.  

A existência deste crime em nosso ordenamento jurídico é anacrônica, pois traduz 

desigualdade entre funcionários e particulares, o que é inaceitável no Estado 

Democrático de Direito preconizado pela CF/88 e pela Convenção Americana de 

Direitos Humanos. STJ. 5ª Turma. REsp 1.640.084-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 

julgado em 15/12/2016 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STJ 596 - LEI DE DROGAS. Inquéritos policiais e ações 

penais em cursos podem ser utilizados para afastar o benefício do tráfico 

privilegiado 

É POSSÍVEL a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para 

formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a 

afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. 

EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 

 

IMPORTANTE!!! STF 855 – LATROCÍNIO. Agente que participou do roubo pode 

responder por latrocínio ainda que o disparo que matou a vítima tenha sido efetuado 

pelo corréu 

Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da 

vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do 

disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância.  

Ex: João e Pedro combinaram de roubar um carro utilizando arma de fogo. Eles 

abordaram, então, Ricardo e Maria quando o casal entrava no veículo que estava 

estacionado. Os assaltantes levaram as vítimas para um barraco no morro. Pedro 

ficou responsável por vigiar o casal no cativeiro enquanto João realizaria outros 

crimes utilizando o carro subtraído.  

Depois de João ter saído, Ricardo e Maria tentaram fugir e Pedro atirou nas vítimas, 

que acabaram morrendo. João pretendia responder apenas por roubo majorado 

(art. 157, § 2º, I e II) alegando que não participou nem queria a morte das vítimas, 

devendo, portanto, ser aplicado o art. 29, § 2º do CP. O STF, contudo, não acatou a 

tese. Isso porque João assumiu o risco de produzir resultado mais grave, ciente de 

que atuava em crime de roubo, no qual as vítimas foram mantidas em cárcere sob a 

mira de arma de fogo. STF. 1ª Turma. RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 21/2/2017 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STF 855 – LATROCÍNIO. O que fazer se foi atingido um 

único patrimônio, mas houve pluralidade de mortes? 

Carlos e Luiza estão entrando no carro quando são rendidos por João, assaltante 

armado, que deseja subtrair o veículo. Carlos acaba reagindo e João atira contra ele 

e Luiza, matando o casal. João foge levando o carro.  

Haverá dois crimes de latrocínio em concurso formal de ou um único crime de 

latrocínio?  

STJ: concurso formal impróprio.  

STF e doutrina majoritária: um único crime de latrocínio. O número de vítimas deve 

ser levado em consideração na fixação da pena-base (art. 59 do CP). 

STJ. 5ª Turma. HC 336.680/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/11/2015.  
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STF. 1ª Turma. RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/2/2017 

 

 STJ 597 - CRIMES AMBIENTAIS. O crime do art. 64 da Lei 9.605/98 absorve o 

delito do art. 48 

O crime de edificação proibida (art. 64 da Lei 9.605/98) absorve o crime de 

destruição de vegetação (art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza 

com o único intento de construir em local não edificável. STJ. 6ª Turma. REsp 

1.639.723-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 7/2/2017 

 

STJ 597 - ESTATUTO DO DESARMEMANTO. Delegado de Polícia que mantém 

arma em sua casa sem registro no órgão competente pratica crime de posse irregular 

de arma de fogo 

É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou 

possuir arma de fogo, não observa as imposições legais previstas no Estatuto do 

Desarmamento, que impõem registro das armas no órgão competente. STJ. 6ª Turma. 

RHC 70.141-RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 7/2/2017 

 

STJ 598 – EXTORSÃO. A extorsão pode ser praticada mediante a ameaça feita pelo 

agente de causar um "mal espiritual" na vítima 

O crime de extorsão consiste em "Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem 

econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa" (art. 158 do 

CP).  

A ameaça de causar um "mal espiritual" contra a vítima pode ser considerada como 

"grave ameaça" para fins de configuração do crime de extorsão?  

SIM. Configura o delito de extorsão (art. 158 do CP) a conduta do agente que 

submete vítima à grave ameaça espiritual que se revelou idônea a atemorizá-la e 

compeli-la a realizar o pagamento de vantagem econômica indevida. STJ. 6ª Turma. 

REsp 1.299.021-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/2/2017 

 

STJ 598 - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Pagamento da multa 

tributária não extingue a punibilidade do crime previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/90 

O pagamento da penalidade pecuniária imposta ao contribuinte que deixa de 

atender às exigências da autoridade tributária estadual quanto à exibição de livros 

e documentos fiscais não se adequa a nenhuma das hipóteses de extinção de 

punibilidade previstas no § 2º do art. 9º da Lei nº 10.864/2003. STJ. 6ª Turma. REsp 

1.630.109-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 14/2/2017 

 

IMPORTANTE!!! STJ 599 - PERDA DO CARGO A pena de perdimento deve ser 

restrita ao cargo ocupado no momento do delito, salvo se o novo cargo tiver relação 

com as atribuições anteriores 

Imagine que, quando o réu praticou o crime, ele estava ocupando o cargo público 

“X”. No entanto, anos mais tarde, no momento em que foi prolatada a sentença 

condenatória, ele já estava em outro cargo público (“Z”). O juiz poderá condenar o 

réu à perda do atual cargo público (“Z”) mesmo sendo ele posterior à prática do 

delito?  

REGRA: não. Em regra, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo público 

ocupado ou função pública exercida no momento da prática do delito.  

EXCEÇÃO: se o juiz, motivadamente, considerar que o novo cargo guarda 

correlação com as atribuições do anterior, ou seja, daquele que o réu ocupava no 
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momento do crime, neste caso mostra-se devida a perda da nova função como uma 

forma de anular (evitar) a possibilidade de que o agente pratique novamente delitos 

da mesma natureza.  

Assim, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo ocupado ou função pública 

exercida no momento do delito, à exceção da hipótese em que o magistrado, 

motivadamente, entender que o novo cargo ou função guarda correlação com as 

atribuições anteriores. STJ. 5ª Turma. REsp 1452935/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, julgado em 14/03/2017 

 

STJ 599 - ESTATUTO DO DESARMAMENTO. Portar granada de gás 

lacrimogênio ou de pimenta não configura crime do Estatuto do Desarmamento 

A conduta de portar granada de gás lacrimogênio ou granada de gás de pimenta não 

se subsome (amolda) ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº 

10.826/2003. Isso porque elas não se enquadram no conceito de artefatos explosivos. 

STJ. 6ª Turma. REsp 1627028/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 

21/02/2017 

 

STF 856 - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Receber propina 

sob o disfarce de doações eleitorais oficiais e tipificação penal 

Determinado Senador solicitou e recebeu de uma construtora R$ 500 mil, valor 

destinado à sua campanha política. A quantia foi repassada pela construtora não 

diretamente ao Senador, mas sim ao partido político, como se fossem doações 

eleitorais oficiais. Ao pedir o valor, o Senador teria se comprometido com a 

construtora a manter João como Diretor da Petrobrás. Isso era de interesse da 

construtora porque João, em nome da estatal, celebrava contratos fraudulentos com 

a empresa. O Senador foi reeleito e, com sua influência decorrente do cargo, 

conseguiu manter João na Diretoria.  

Em um juízo preliminar, para fins de recebimento da denúncia, o STF entendeu que 

a conduta do Senador, em tese, configura a prática dos seguintes crimes:  

• Corrupção passiva (art. 317, caput e § 1º, do CP); 

• Lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98). STF. 2ª Turma. Inq 3982/DF, 

Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 7/3/2017 

 

IMPORTANTE! STF 856 - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES. O crime do art. 89 

da Lei 8.666/93 exige dano ao erário? Critérios para verificação judicial da 

viabilidade da denúncia pelo art. 89 

O crime do art. 89 da Lei 8.666/93 exige resultado danoso (dano ao erário) para se 

consumar?  

1ª corrente: SIM. Posição do STJ e da 2ª Turma do STF.  

2ª corrente: NÃO. Entendimento da 1ª Turma do STF.  

O objetivo do art. 89 não é punir o administrador público despreparado, inábil, mas 

sim o desonesto, que tinha a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem 

indevida. Por essa razão, é necessário sempre analisar se a conduta do agente foi 

apenas um ilícito civil e administrativo ou se chegou a configurar realmente crime. 

Deverão ser analisados três critérios para se verificar se o ilícito administrativo 

configurou também o crime do art. 89:  

1º) existência ou não de parecer jurídico autorizando a dispensa ou a inexigibilidade. 

A existência de parecer jurídico é um indicativo da ausência de dolo do agente, salvo 

se houver circunstâncias que demonstrem o contrário.  

2º) a denúncia deverá indicar a existência de especial finalidade do agente de lesar o 
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erário ou de promover enriquecimento ilícito.  

3º) a denúncia deverá descrever o vínculo subjetivo entre os agentes. STF. 1ª Turma. 

Inq 3674/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 858 - LEI DE DROGAS. Ocorrendo o tráfico de drogas nas 

imediações de presídio, incidirá a causa de aumento do art. 40, III, da LD, não 

importando quem seja o comprador 

Se o agente vende a droga nas imediações de um presídio, mas o comprador não era 

um dos detentos nem qualquer pessoa que estava frequentando o presídio, ainda assim 

deverá incidir a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006?  

SIM. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 

se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas dependências ou 

imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa 

ou não aos frequentadores daquele local.  

Assim, se o tráfico de drogas ocorrer nas imediações de um estabelecimento 

prisional, incidirá a causa de aumento, não importando quem seja o comprador do 

entorpecente. STF. 2ª Turma. HC 138944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

21/3/2017 

 

STF 859 - CRIMES NA LEI DE LICITAÇÃO. Administrador que contrata empresa 

para reforma de ginásio sem situação de emergência e que depois faz aditivo para 

ampliar o objeto pratica, em tese, os delitos dos arts. 89 e 92 

Determinado Deputado Federal, na época em que era Secretário de Estado, 

contratou, sem licitação, empresa para a realização de obras emergenciais em um 

ginásio. Depois de o contrato estar assinado, o Secretário celebrou termo aditivo com 

a empresa para que ela fizesse a demolição e reconstrução das instalações do ginásio. 

O parlamentar foi denunciado pelos crimes dos arts. 89 e 92 da Lei nº 8.666/93. 

Algumas conclusões do STF no momento do recebimento da denúncia:  

1) A declaração de emergência feita por Governador do Estado, por si só, não 

caracteriza situação que justifique a dispensa de licitação; 

2) O crime do art. 89 da Lei de Licitações não é inconstitucional nem viola o princípio 

da proporcionalidade;  

3) O aditamento realizado descaracterizou o contrato original e, portanto, 

configura, em tese, a prática do art. 92;  

4) O fato de a dispensa de licitação e de o aditamento do contrato terem sido 

precedidos de parecer jurídico não é bastante para afastar o dolo caso outros 

elementos externos indiciem a possibilidade de desvio de finalidade ou de conluio 

entre o gestor e o responsável pelo parecer. STF. 1ª Turma. Inq 3621/MA, rel. orig. 

Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/3/2017 

 

STF 859 - LEI DE DROGAS. Se o réu, não reincidente, for condenado a pena 

superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos, e se as circunstâncias judiciais forem 

favoráveis, o juiz deverá fixar o regime semiaberto 

O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, 

tem o direito de cumprir a pena corporal em regime semiaberto (art. 33, § 2°, b, do 

CP), caso as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe forem favoráveis. Obs: não 

importa que a condenação tenha sido por tráfico de drogas.  

A imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve ser 

fundamentada, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, 
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bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3°, do CP)  

A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para justificar a 

fixação do regime mais gravoso. STF. 2ª Turma. HC 140441/MG, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, julgado em 28/3/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 601 - CRIME DE DESABAMENTO. Representante legal de 

empresa que contratou a realização de obra NÃO responde penalmente por 

desabamento ocorrido na construção 

O representante legal de sociedade empresária contratante de empreitada não 

responde pelo delito de desabamento culposo (art. 256, parágrafo único, do CP) 

ocorrido na obra contratada, quando não demonstrado o nexo causal, tampouco 

pode ser responsabilizado, na qualidade de garante, se não havia o dever legal de 

agir, a assunção voluntária de custódia ou mesmo a ingerência indevida sobre a 

consecução da obra. STJ. 6ª Turma.RHC 80.142-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, julgado em 28/3/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 602 - LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. Pesca de um único 

peixe que é devolvido, ainda vivo, ao rio em que foi pescado: princípio da 

insignificância 

Não se configura o crime previsto no art. 34 da Lei nº 9.605/98 na hipótese em que 

há a devolução do único peixe – ainda vivo – ao rio em que foi pescado. STJ. 6ª Turma. 

REsp 1.409.051-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 20/4/2017 

 

STJ 602 -  TRÁFICO PRIVILEGIADO. É possível aplicar o § 4º do art. 33 da lei de 

drogas às “mulas” 

É possível aplicar o § 4º do art. 33 da LD às “mulas”.  

O fato de o agente transportar droga, por si só, não é suficiente para afirmar que ele 

integre a organização criminosa.  

A simples condição de “mula” não induz automaticamente à conclusão de que o 

agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova 

inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso. 

Portanto, a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da 

Lei nº 11.343/2006 somente se justifica quando indicados expressamente os fatos 

concretos que comprovem que a “mula” integra a organização criminosa. STF. 1ª 

Turma. HC 124107, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 04/11/2014. STF. 2ª Turma. HC 

131795, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/05/2016. STJ. 5ª Turma. HC 387.077-

SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 6/4/2017 

 

STJ 604 - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. Utilização de “laranjas” 

para comprar moeda estrangeira configura o crime do art. 21 da Lei 7.492/86 

A utilização de terceiros (“laranjas”) para aquisição de moeda estrangeira para 

outrem, ainda que tenham anuído com as operações, se subsome à conduta tipificada 

no art. 21 da Lei nº 7.492/86. 

O bem jurídico resta violado com a dissimulação de esconder a real identidade do 

adquirente da moeda estrangeira valendo-se da identidade, ainda que verdadeira, 

de terceiros. STJ. 6ª Turma. REsp 1.595.546-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 

2/5/2017 

 

A conduta prevista no art. 21, Lei nº 7.492/86, pressupõe fraude que tenha o 

potencial de dificultar ou impossibilitar a fiscalização sobre a operação de câmbio, 
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com o escopo de impedir a constatação da prática de condutas delitivas diversas ou 

mesmo eventuais limites legais para a aquisição de moeda estrangeira. STJ. 6ª Turma. 

REsp 1.595.546-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/5/2017 

 

STJ 604 - LEI MARIA DA PENHA. Lesão corporal resultante de violência 

doméstica contra a mulher é crime de ação pública incondicionada 

A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, 

no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada. STJ. 3ª Seção. Pet 11.805-

DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 10/5/2017 (recurso repetitivo)  

 

Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de 

violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 

 

IMPORTANTE!! STJ 606 - CRIMES DE TRÂNSITO. Em caso de concurso formal 

de crimes, o perdão judicial concedido para um deles não necessariamente deverá 

abranger o outro 

O fato de os delitos terem sido cometidos em concurso formal não autoriza a 

extensão dos efeitos do perdão judicial concedido para um dos crimes, se não restou 

comprovada, quanto ao outro, a existência do liame subjetivo entre o infrator e a 

outra vítima fatal.  

Ex: o réu, dirigindo seu veículo imprudentemente, causa a morte de sua noiva e de 

um amigo; o fato de ter sido concedido perdão judicial para a morte da noiva não 

significará a extinção da punibilidade no que tange ao homicídio culposo do amigo. 

STJ. 6ª Turma. REsp 1.444.699-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 

1/6/2017 

 

STF 861- CRIMES NA LEI DE LICITAÇÕES. Se o sotfware adquirido sem licitação 

tinha mais especificações do que os das concorrentes e era mais adequado ao seu 

objeto, não há o crime do art. 89 

Determinado Secretário de Educação fez contratação direta, com inexigibilidade de 

licitação, com a empresa "X", por meio da qual adquiriu mil licenças de uso do 

software "XX" para organizar os horários e grades escolares da rede de ensino 

estadual, no valor total de R$ 1 milhão.  

O Ministério Público denunciou o Secretário pela prática do crime do art. 89 da Lei 

nº 8.666/93 argumentando que outras empresas ofereciam softwares diferentes, mas 

com as mesmas funcionalidades, por preço menor. Dessa forma, o Parquet alegou 

que seria possível sim a concorrência entre as empresas, não sendo caso de 

inexigibilidade de licitação.  

O STF entendeu que não houve crime.  

O laudo pericial constatou que o “software” da empresa escolhida tinha mais 

especificações do que os das concorrentes e era mais adequado ao seu objeto. 

O STF afirmou também que não há nos autos prova de conluio com a empresa 

escolhida e de recebimento de qualquer vantagem econômica pelo então Secretário. 

Por fim, asseverou que o crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 exige o dolo, 

consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, que não se 

faz presente quando o acusado atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica 

no sentido da inexigibilidade da licitação. STF. 1ª Turma. Inq 3753/DF, Rel. Min. Luiz 

Fux, julgado em 18/4/2017 

 

IMPORTANTE! STF 865 - CONFISCO DE BENS. O confisco de bens apreendidos 



Instagram @Magistraturaestadualemfoco @dizerodireito – Dezembro de 2017 

em decorrência do tráfico pode ocorrer ainda que o bem não fosse utilizado de forma 

habitual e mesmo que ele não tenha sido alterado 

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 

decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, 

reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a 

descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além 

daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição 

Federal. STF. Plenário. RE 638491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/5/2017 

(repercussão geral) 

 

STF 866 - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. Bisavô é considerado 

ascendente para os fins da causa de aumento do art. 226, II, do CP 

No caso de crimes contra a liberdade sexual (arts. 213 a 216-A) e crimes sexuais 

contra vulnerável (arts. 217-A a 218-B), se o autor do delito for ascendente da vítima, 

a pena deverá ser aumentada de metade (art. 226, II, do CP).  

O bisavô está incluído dentro dessa expressão “ascendente”.  

O bisavô está no terceiro grau da linha reta e não há nenhuma regra de limitação 

quanto ao número de gerações. Assim, se o bisavô pratica estupro de vulnerável 

contra sua bisneta, deverá incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 226, 

II, do CP. STF. 2ª Turma. RHC 138717/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado 

em 23/5/2017  

 

STF 866 - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Não se pode invocar a 

teoria do domínio do fato, pura e simplesmente, sem nenhuma outra prova 

O diretor-geral da empresa de telefonia Vivo foi denunciado pelo fato de que na filial 

que funciona no Estado de Pernambuco teriam sido inseridos elementos inexatos em 

livros fiscais. Diante disso, o Ministério Público denunciou o referido diretor pela 

prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90). 

A denúncia aponta que, na condição de diretor da empresa, o acusado teria domínio 

do fato, o poder de determinar, de decidir, e de fazer com que seus empregados 

contratados executassem o ato, sendo responsável pelo delito. 

O STF determinou o trancamento da ação penal afirmando que não se pode invocar 

a teoria do domínio do fato, pura e simplesmente, sem nenhuma outra prova, citando 

de forma genérica o diretor estatutário da empresa para lhe imputar um crime fiscal 

que teria sido supostamente praticado na filial de um Estado-membro onde ele nem 

trabalha de forma fixa.  

Em matéria de crimes societários, a denúncia deve apresentar, suficiente e 

adequadamente, a conduta atribuível a cada um dos agentes, de modo a possibilitar 

a identificação do papel desempenhado pelos denunciados na estrutura jurídico-

administrativa da empresa.  

Não se pode fazer uma acusação baseada apenas no cargo ocupado pelo réu na 

empresa. STF. 2ª Turma. HC 136250/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 

23/5/2017 

 

STF 866 - LAVAGEM DE DINHEIRO. Condenação por lavagem no “caso Maluf” 

Pratica o crime de lavagem de dinheiro o Deputado Federal que encobre (oculta) o 

dinheiro recebido decorrente de corrupção passiva, utilizando-se, para tanto, de 

contas bancárias e fundos de investimentos situados na Ilha de Jersey, abertos em 

nome de empresas “offshores”, com o objetivo de encobrir a verdadeira origem, 

natureza e propriedade dos referidos aportes financeiros.  
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LAVAGEM DE DINHEIRO. Lavagem de dinheiro, na modalidade “ocultar”, é 

crime permanente 

O delito de lavagem de bens, direitos ou valores (“lavagem de dinheiro”), previsto 

no art. 1º da Lei nº 9.613/98, quando praticado na modalidade de ocultação, tem 

natureza de crime permanente.  

A característica básica dos delitos permanentes está na circunstância de que a 

execução desses crimes não se dá em um momento definido e específico, mas em um 

alongar temporal. Quem oculta e mantém oculto algo, prolonga a ação até que o fato 

se torne conhecido.  

Assim, o prazo prescricional somente tem início quando as autoridades tomam 

conhecimento da conduta do agente.  

 

 

LAVAGEM DE DINHEIRO. Culpabilidade de parlamentar que exerce mandato há 

muitos anos é mais intensa 

Na primeira fase da dosimetria em caso de condenação por lavagem de dinheiro, o 

órgão julgador poderá aumentar a pena-base do Deputado Federal que exerce 

mandato há muitos anos, sob o argumento de que sua culpabilidade é mais intensa. 

A transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança 

popular para o exercício do poder enseja juízo de reprovação muito mais intenso do 

que seria cabível em se tratando de um cidadão comum.  

LAVAGEM DE DINHEIRO. Reprovabilidade do crime cometido por “homem 

público” é maior 

Se um Deputado Federal que exerce mandato há muitos anos é condenado, o órgão 

julgador poderá aumentar a pena-base atribuindo destaque negativo para a 

“reprovabilidade”.  

A circunstância de o réu ser homem de longa vida pública, acostumado com regras 

jurídicas, enseja uma maior reprovabilidade em sua conduta considerando a sua 

capacidade acentuada de conhecer e compreender a necessidade de observar as 

normas. 

 

LAVAGEM DE DINHEIRO. Pena pode ser aumentada se a lavagem de dinheiro 

ocorreu por meio de várias transações financeiras envolvendo diversos países 

A pena-base pode ser aumentada, no que tange às “circunstâncias do crime”, se a 

lavagem de dinheiro ocorreu num contexto de múltiplas transações financeiras e de 

múltipla transnacionalidade, o que interfere na ordem jurídica de mais de um 

Estado soberano. 

 

LAVAGEM DE DINHEIRO. Pena pode ser aumentada se o crime de lavagem 

envolveu grandes somas de valores 

Se a lavagem de dinheiro envolveu valores vultosos, a pena-base poderá ser 

aumentada (“consequências do crime”) tendo em vista que, neste caso, considera-se 

que o delito violou o bem jurídico tutelado de forma muito mais intensa do que o 

usual. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 

 

IMPORTANTE! STF 866 - LEI DE DROGAS. A grande quantidade de droga, 

isoladamente, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição 

de pena do art. 33, § 4º da LD 

Se o réu é primário e possui bons antecedentes, o juiz pode, mesmo assim, negar o 
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benefício do art. 33, § 4º da LD argumentando que a quantidade de drogas 

encontrada com ele foi muito elevada?  

O tema é polêmico. 

1ª Turma do STF: encontramos precedentes afirmando que a grande quantidade de 

droga pode ser utilizada como circunstância para afastar o benefício. Nesse sentido: 

não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja 

integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o 

afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (HC 

130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016. Info 844). 

2ª Turma do STF: a quantidade de drogas encontrada não constitui, isoladamente, 

fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 

4º, da Lei nº 11.343/2006 (RHC 138715/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

julgado em 23/5/2017. Info 866). STF. 2ª Turma. RHC 138715/MS, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, julgado em 23/5/2017 (Info 866).  

Obs: o tema acima não deveria ser cobrado em uma prova objetiva, mas caso seja 

perguntado, penso que a 2ª corrente é majoritária. 

 

STF 868 - FALSIDADE IDEOLÓGICA. Necessidade de prova de que o Prefeito que 

assinou documentos do Município tinha ciência inequívoca de que a declaração era 

falsa 

Prefeito que assina documentos previdenciários com conteúdo parcialmente falso 

não deve ser condenado por falsidade ideológica se não foram produzidas provas de 

que ele tinha ciência inequívoca do conteúdo inverídico da declaração. Neste caso, 

ele deverá ser absolvido, nos termos do art. 386, III, do CPP, por ausência de dolo, o 

que exclui o crime. STF. 1ª Turma. AP 931/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 

6/6/2017 

 

IMPORTANTÍSSIMO!! STJ 607 – DESACATO. Desacatar funcionário público no 

exercício da função ou em razão dela continua a ser crime 

Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a 

ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal.  

A figura penal do desacato não prejudica a liberdade de expressão, pois não impede o 

cidadão de se manifestar, “desde que o faça com civilidade e educação”. A 

responsabilização penal por desacato existe para inibir excessos e constitui uma 

salvaguarda para os agentes públicos, expostos a todo tipo de ofensa no exercício de suas 

funções.  

A exclusão do desacato como tipo penal não traria benefício concreto para o julgamento 

dos casos de ofensas dirigidas a agentes públicos. Isso porque, com o fim do crime de 

desacato, as ofensas a agentes públicos passariam a ser tratadas pelos tribunais como 

injúria (art. 140 do CP), crime para o qual a lei já prevê um acréscimo de 1/3 da pena 

quando a vítima é servidor público (art. 141, II). STJ. 3ª Seção. HC 379.269-MS, Rel. 

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, 

julgado em 24/5/2017 

 

STJ 608 - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA "Lucro fácil" e 

“cobiça” não podem ser usados como argumentos para aumentar a pena da 

concussão e da corrupção passiva 

A obtenção de lucro fácil e a cobiça constituem elementares dos tipos de concussão 

e corrupção passiva (arts. 316 e 317 do CP), sendo indevido utilizá-las para 

aumentar a penabase alegando que os “motivos do crime” (circunstância judicial do 
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art. 59 do CP) seriam desfavoráveis. STJ. 3ª Seção. EDv nos EREsp 1.196.136-RO, 

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/5/2017 

 

STJ 609 - LESÃO CORPORAL. Lesão corporal contra irmão configura o § 9º do 

art. 129 do CP não importando onde a agressão tenha ocorrido 

Não é inepta a denúncia que se fundamenta no art. 129, § 9º, do CP – lesão corporal 

leve –, qualificada pela violência doméstica, tão somente em razão de o crime não 

ter ocorrido no ambiente familiar.  

Ex: João agrediu fisicamente seu irmão na sede da empresa onde trabalham, 

causando-lhe lesão corporal leve. O agente deverá responder pelo art. 129, § 9º do 

CP. Sendo a lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, deverá incidir a qualificadora do § 9º não importando 

onde a agressão tenha ocorrido. STJ. 5ª Turma. RHC 50.026-PA, Rel. Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca, julgado em 3/8/2017 

 

STF 876 – DIFAMAÇÃO. Difamação pode ser praticada mediante a publicação de 

vídeo no qual o discurso da vítima seja editado 

Configura, em tese, difamação a conduta do agente que publica vídeo de um discurso 

no qual a frase completa do orador é editada, transmitindo a falsa ideia de que ele 

estava falando mal de negros e pobres.  

A edição de um vídeo ou áudio tem como objetivo guiar o espectador e, quando feita 

com o objetivo de difamar a honra de uma pessoa, configura dolo da prática 

criminosa. Vale ressaltar que esta conduta do agente, ainda que praticada por 

Deputado Federal, não estará protegida pela imunidade parlamentar. STF. 1ª Turma. 

Pet 5705/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5/9/2017 

 

STF 880 - TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. O superior hierárquico não pode ser 

punido com base na teoria do domínio do fato se não tiver sido demonstrado o dolo 

A teoria do domínio do fato não permite que a mera posição de um agente na escala 

hierárquica sirva para demonstrar ou reforçar o dolo da conduta. Do mesmo modo, 

também não permite a condenação de um agente com base em conjecturas. Assim, 

não é porque houve irregularidade em uma licitação estadual que o Governador 

tenha que ser condenado criminalmente por isso. STF. 2ª Turma. AP 975/AL, Rel. 

Min. Edson Fachin, julgado em 3/10/2017 

 

STF 881 -  REGIME INICIAL. Fixada a pena-base no mínimo legal, não é possível 

a imposição de regime inicial mais severo do que aquele abstratamente imposto 

Se todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, de forma que a pena-base foi 

fixada no mínimo legal, então, neste caso, não cabe a imposição de regime inicial 

mais gravoso. STF. 2ª Turma. RHC 131133/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

10/10/2017 

 

IMPORTANTE!!! STF 882 - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Causa 

de aumento do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 

O art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 prevê que a pena do crime de sonegação fiscal (art. 

1º, I, da Lei nº 8.137/90) deverá ser aumentada no caso de o delito “ocasionar grave 

dano à coletividade”.  

A jurisprudência entende que se configura a referida causa de aumento quando o 

agente deixa de recolher aos cofres públicos uma vultosa quantia. Em outras 

palavras, se o valor sonegado foi alto, incide a causa de aumento do art. 12, I.  
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A Portaria nº 320, editada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, prevê que 

os contribuintes que estão devendo acima de R$ 10 milhões são considerados 

“grandes devedores” e devem receber tratamento prioritário na atuação dos 

Procuradores. Diante disso, surgiu uma tese defensiva dizendo que somente as 

dívidas acima de R$ 10 milhões poderiam ser consideradas de grande porte, 

justificando a incidência da causa de aumento do art. 12, I.  

Essa tese não foi acolhida pelo STF e STJ.  

Não é razoável dizer que somente deverá incidir a causa de aumento de pena do art. 

12, I, se o valor dos tributos sonegados for superior a R$ 10 milhões, previsto no art. 

2º da Portaria nº 320/PGFN. Isso porque este dispositivo define "quantia vultosa" 

para fins internos de acompanhamento prioritário pela Fazenda Nacional dos 

processos de cobrança, não limitando ou definindo o que seja grave dano à 

coletividade. STF. 2ª Turma. HC 129284/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado 

em 17/10/2017 

 

➢ DIREITO PENAL/PROCESSUAL PENAL  

MILITAR 

 
STF 881 - CRIME MILITAR. Militar que inseriu declaração falsa em documento 

liberando indevidamente embarcação sem as vistorias necessárias 

Compete à Justiça Militar julgar militar acusado de autorizar a navegação de uma 

balsa sem a realização de vistorias necessárias. Essa conduta caracteriza-se como 

sendo falsidade ideológica (art. 312 do CPM), sendo crime militar, nos termos do art. 

9º, II, “e”, do CPM. STF. 1ª Turma. HC 110233/AM, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o 

ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/10/2017 

 

➢ DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 
STJ 594 - PENSÃO POR MORTE. Possibilidade de conferir pensão por morte aos 

avós que criaram o falecido como se fosse filho 

Deve ser reconhecido aos avós de segurado falecido o direito ao recebimento de 

pensão por morte em razão de terem sido os responsáveis pela criação do neto, 

ocupando verdadeiro papel de genitores. STJ. 2ª Turma. REsp 1.574.859-SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 8/11/2016 

 

STJ 594 - PREVIDÊNCIA PRIVADA. Concessão de benefício de prestação 

programada e continuada e necessidade de cessação do vínculo do participante com 

o ente federado patrocinador 

Nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados 

– inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas 

controladas direta ou indiretamente -, para se tornar elegível a um benefício de 

prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante 

previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a partir da 

vigência da Lei Complementar nº 108/2001, independentemente das disposições 

estatutárias e regulamentares. STJ. 2ª Seção. REsp 1.433.544-SE, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 9/11/2016 (recurso repetitivo) 
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IMPORTANTE!!! STJ 595 - PENSÃO POR MORTE. Menor sob guarda é 

dependente para fins previdenciários 

Ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte 

mesmo se o falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela Lei nº 

9.528/97 na Lei nº 8.213/91. O art. 33, § 3º do ECA deve prevalecer sobre a 

modificação legislativa promovida na lei geral da Previdência Social, em 

homenagem ao princípio da proteção integral e preferência da criança e do 

adolescente (art. 227 da CF/88). STJ. Corte Especial. EREsp 1.141.788-RS, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha, julgado em 7/12/2016 

 

IMPORTANTE! STJ 596 - PENSÃO POR MORTE. INSS pode ajuizar ação de 

regresso contra o autor do homicídio para ser ressarcido das despesas com o 

pagamento da pensão por morte aos dependentes do segurado  

O art. 120 da Lei nº 8.213/91 prevê que "nos casos de negligência quanto às normas 

padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e 

coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis." 

Assim, este dispositivo autoriza que o INSS proponha ação de regresso contra o ex-

empregador pedindo o ressarcimento dos valores que pagou e ainda irá pagar a 

título de pensão por morte.  

É possível aplicar este art. 120 para outros casos que não envolvam acidente de 

trabalho?  

SIM. O STJ decidiu que: É possível que o INSS ajuíze ação regressiva contra o autor 

do homicídio pedindo o ressarcimento dos valores pagos a título de pensão por morte 

aos filhos de segurada, vítima de homicídio praticado por seu ex-companheiro. 

O art. 120 da Lei 8.213/91 não é numerus clausus (taxativo) e, assim, não exclui a 

responsabilidade civil do causador do dano prevista no art. 927 do CC. STJ. 2ª Turma. 

REsp 1.431.150-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/8/2016 

 

STJ 597 - SOLDADOS DA BORRACHA. Antes da Lei nº 9.711/98, bastava a 

justificação para comprovar o exercício da atividade de seringueiro, não sendo 

necessário início de prova material 

Os chamados "soldados da borracha" têm direito à pensão mensal vitalícia no valor 

de 2 salários-mínimos, nos termos do art. 54 do ADCT. Para ter direito à pensão, o 

indivíduo deverá comprovar que trabalhou como seringueiro na Região Amazônica, 

durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos do art. 1º, caput e parágrafo único, 

da Lei nº 7.986/89. 

Como é (era) feita essa comprovação? É necessário que o requerente apresente 

documentos?  

 Antes da edição da Lei nº 9.711/98: a comprovação desse trabalho podia ser feita 

por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial. Não se exigia início de prova material.  

 Depois da edição da Lei nº 9.711/98: a comprovação somente produzirá efeito 

quando baseada em início de prova material. Assim, se for realizada justificação, 

administrativa ou judicial, essa prova só produzirá efeitos se for acompanhada de 

início de prova material. Não se admite prova exclusivamente testemunhal.  

Para recebimento do benefício previsto no art. 54 do ADCT/88, a justificação 

administrativa ou judicial é, por si só, meio de prova hábil para comprovar o 

exercício da atividade de seringueiro quando requerida na vigência da Lei nº 

7.986/89, antes da alteração legislativa trazida pela Lei nº 9.711/98, que passou a 
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exigir início de prova material. STJ. 1ª Turma. REsp 1.329.812-AM, Rel. Min. Sérgio 

Kukina, Rel. para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/12/2016 

 

STJ 598 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Incide contribuição do PSS 

sobre a correção monetária dos valores remuneratórios atrasados recebidos pelo 

servidor público por força de decisão judicial 

Incide contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de 

CORREÇÃO MONETÁRIA em execução de sentença na qual se reconheceu o 

direito a reajuste de servidores públicos. STJ. 1ª Turma. REsp 1.268.737-RS, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, julgado em 14/2/2017 

 

Por outro lado, não há incidência de contribuição previdenciária sobre os JUROS 

DE MORA relativos às diferenças remuneratórias pagas aos servidores públicos. 

Assim, os juros moratórios consectários de condenação judicial que reconheceu a 

mora da Administração Pública no pagamento de diferenças remuneratórias aos 

servidores não integram a base de cálculo da contribuição para o PSS, prevista no 

art. 16-A da Lei nº 10.887/2004. STJ. 1ª Seção. REsp 1239203/PR, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 12/12/2012 

 

STJ 599 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Adicional de periculosidade não 

deve integrar complementação de aposentadoria dos ex-ferroviários da RFFSA 

O adicional de periculosidade não deve integrar a complementação dos proventos 

de aposentadoria percebida por ex-ferroviário.  

O adicional de periculosidade está diretamente ligado ao exercício da função, sendo, 

portanto, uma vantagem de caráter transitório, que cessa com a eliminação das 

condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Por ser vantagem 

pecuniária de caráter transitório, não deve integrar os proventos de aposentadoria. 

STJ. 2ª Turma. REsp 1643409/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/02/2017 

 

STJ 600 - RECEBIMENTO DOS VALORES PREVIDENCIÁRIOS. O valor não 

recebido em vida pelo segurado deverá ser pago aos seus dependentes 

previdenciários e, na falta deles, aos seus sucessores na forma do Código Civil 

Os valores previdenciários não recebidos pelo segurado em vida, mesmo que 

reconhecidos apenas judicialmente, devem ser pagos, prioritariamente, aos 

dependentes habilitados à pensão por morte, para só então, na falta destes, serem 

pagos aos demais sucessores na forma da lei civil. Ex: João era aposentado do INSS. 

Ele ajuizou ação alegando que sua aposentadoria foi concedida em valor menor do 

que seria devido e, portanto, pediu a revisão de seu benefício e o recebimento dos 

valores retroativos que deixaram de ser pagos a ele ao longo dos anos. O pedido foi 

julgado procedente em 1ª instância, condenando o INSS a revisar a aposentadoria 

do autor desde a data de sua concessão e a pagar-lhe R$ 40 mil de parcelas atrasadas. 

O INSS recorreu contra a sentença. Antes que o recurso fosse julgado, João faleceu. 

Os dependentes previdenciários de João terão direito de receber os valores. Somente 

se não houver dependentes é que esse valor será pago aos herdeiros do falecido.  

Isso se deve à regra do art. 112 da Lei nº 8.213/91, que deve ser aplicada tanto no 

âmbito administrativo como no judicial. STJ. 2ª Turma. REsp 1.596.774-RS, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 21/3/2017 

 

STJ 601 - PREVIDÊNCIA PRIVADA. Não se pode conferir à aposentadoria 

complementar os aumentos reais concedidos para benefícios mantidos pelo INSS 
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Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade 

fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices 

adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte 

correspondente a aumentos reais.  

Em outras palavras, se o plano de previdência prever que o reajuste da 

aposentadoria complementar será feito segundo os mesmos índices dos benefícios 

mantidos pelo INSS isso não garante que os beneficiários da previdência 

complementar terão exatamente o mesmo aumento da previdência oficial. Eles terão 

direito apenas à reposição das perdas causadas pela inflação (nos mesmos índices do 

regime geral). No entanto, aquilo que for além da reposição da inflação (aumento 

real do valor do benefício) não será estendido aos beneficiários da previdência 

complementar. STJ. 2ª Seção. REsp 1.564.070-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 22/3/2017 (recurso repetitivo) 

 

STJ 603 - SALÁRIO DE BENEFÍCIO. Cálculo do salário de benefício e décimo 

terceiro salário 

O décimo terceiro salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário 

de benefício, nos termos da redação original do § 7º do art. 28 da Lei nº 8.212/91 e § 

3º do art. 29 da Lei nº 8.213/91, quando os requisitos para a concessão do benefício 

forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei nº 8.870/94, que 

expressamente excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da Renda Mensal Inicial 

(RMI), independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício estar, 

parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada. STJ. 1ª Seção. 

REsp 1.546.680-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/5/2017 (recurso repetitivo) 

 

IMPORTANTE!! STJ 605 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS 

JUDICIALMENTE. O art. 115, II, da Lei 8.213/91 não pode ser aplicado para 

cobrança de valores pagos pelo INSS por força de decisão judicial posteriormente 

revogada 

O art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 não autoriza o INSS a descontar, na via 

administrativa, valores concedidos a título de tutela antecipada (tutela provisória de 

urgência), posteriormente cassada com a improcedência do pedido.  

Em outras palavras, o art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 não autoriza o INSS a cobrar, 

administrativamente, valores pagos a título de tutela judicial, sob pena de afronta 

ao princípio da segurança jurídica.  

A autarquia previdenciária deverá se valer dos instrumentos judiciais próprios para 

ter de volta essa quantia. STJ. 1ª Turma. REsp 1.338.912-SE, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, julgado em 23/5/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 861 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 

Estrangeiros residentes no Brasil têm direito ao BPC 

Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência social prevista no 

art. 203, V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais 

e legais. STF. Plenário. RE 587970/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19 e 

20/4/2017 (repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!! STF 866 – SEGURADOS. Exercentes de mandato eletivo que não 

forem vinculados a regime próprio deverão pagar contribuição previdenciária ao 

RGPS 

Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de 
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mandato eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal ou aos Municípios, após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que 

não vinculados a regime próprio de previdência. STF. Plenário. RE 626837/GO, Rel. 

Min. Dias Toffoli, julgado em 25/5/2017 (repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!! STJ 607 - APOSENTADORIA DE PROFESSOR. Aplica-se o fator 

previdenciário no cálculo da aposentadoria de professor 

É legítima a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do 

professor da educação básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha 

completado tempo suficiente para a concessão do benefício antes da edição da Lei nº 

9.876/99. STJ. 1ª Turma. REsp 1.599.097-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

Rel. para acórdão Min. Sérgio Kukina, por maioria, julgado em 20/6/2017  

 

IMPORTANTE!! STJ 608 – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. Não 

se exige incapacidade absoluta para conceder o benefício de prestação continuada 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) NÃO exige incapacidade absoluta de 

pessoa com deficiência para concessão do Benefício de Prestação Continuada. STJ. 

1ª Turma. REsp 1.404.019-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

27/6/2017 

 

STJ 608 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Em caso de migração, o 

participante não tem direito de aplicação dos índices de correção monetária sobre a 

reserva de poupança 

Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é 

cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do 

índice de correção monetária. STJ. 2ª Seção. REsp 1.551.488-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/6/2017 (recurso repetitivo) 

 

STJ 608 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. A nulidade de uma das cláusulas 

da migração do plano implica a nulidade de todo o negócio jurídico 

Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à 

regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a 

anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio 

jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante. STJ. 2ª Seção. REsp 1.551.488-

MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/6/2017 (recurso repetitivo) 

 

➢ DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
STJ 594 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se o devedor for assistido da 

Defensoria, o prazo do art. 475-J do CPC/1973 deverá ser contado em dobro 

Se o devedor for assistido da Defensoria Pública, o prazo do art. 475-J do CPC/1973 

deverá ser contado em dobro, ou seja, o executado terá 30 dias para o débito. A 

prerrogativa da contagem em dobro dos prazos tem por objetivo compensar as 

peculiares condições enfrentadas pelos profissionais que atuam nos serviços de 

assistência judiciária do Estado, que enfrentam deficiências de material, pessoal e 

grande volume de processos. A intimação para o cumprimento da sentença gera ônus 

para o representante da parte vencida, que deverá comunicá-la do desfecho 

desfavorável da demanda e alertá-la de que a ausência de cumprimento voluntário 
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implica imposição de sanção processual. Logo, deve ser aplicado o prazo em dobro 

nesta situação. STJ. 4ª Turma. REsp 1.261.856-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 

22/11/2016 

 

IMPORTANTE!!! STJ 594 - FRAUDE À EXECUÇÃO. Venda do bem pelo sócio 

antes da desconsideração da personalidade jurídica e do redirecionamento da 

execução para a pessoa física 

A fraude à execução só poderá ser reconhecida se o ato de disposição do bem for 

posterior à citação válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução que 

fora originariamente proposta em face da pessoa jurídica.  

Ex: havia uma execução tramitando apenas contra a sociedade empresária; durante 

o curso deste processo, um dos sócios vendeu bem que estava em seu nome; algum 

tempo depois, o juiz determinou a desconsideração da personalidade jurídica e o 

redirecionamento da execução contra o sócio; esta alienação realizada pelo sócio não 

ocorreu mediante fraude à execução; isso porque, quando ele vendeu o bem, ainda 

não tinha sido citado. STJ. 3ª Turma. REsp 1.391.830-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/11/2016 

 

O entendimento acima exposto permanece válido com o CPC/2015?  

 

Haverá polêmica, mas pela redação literal do novo CPC, NÃO. Isso porque o 

CPC/2015 traz uma nova regra, que não havia no Código passado, afirmando que a 

fraude à execução tem como marco a data da citação da pessoa jurídica que é objeto 

da desconsideração: Art. 792 (...) § 3º Nos casos de desconsideração da personalidade 

jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja 

personalidade se pretende desconsiderar. 

 

IMPORTANTE!!! STJ 594 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Não se exige a prévia 

notificação extrajudicial dos invasores para que se proponha reintegração de posse 

A notificação prévia dos ocupantes NÃO é documento essencial à propositura da 

ação possessória. STJ. 4ª Turma. REsp 1.263.164-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado 

em 22/11/2016 

 
Súmula 583-STJ: O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 

10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às 

execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas 

autarquias federais. 

 

STF 851 – COMPETÊNCIAS. Competência para julgar ação ordinária contra o 

CNJ e mitigação da interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da CF/88 

De quem é a competência para julgar demandas contra o CNJ e o CNMP:  

• Ações ordinárias: Juiz federal (1ª instância)  

• Ações tipicamente constitucionais (MS, MI, HC e HD): STF.  

No entanto, houve um caso concreto no qual o STF conheceu e julgou uma ação 

ordinária proposta por sindicato de servidores públicos contra uma decisão do CNJ. 

Foram invocados dois argumentos para fixar a competência no STF:  

1) O caso concreto discutia os poderes do CNJ para afastar lei inconstitucional. Se o 

STF não julgasse a causa, isso significaria conferir à Justiça Federal de 1ª instância 

a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao CNJ para o cumprimento de sua 
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missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida. 

2) Além da ação ordinária proposta pelo Sindicato, diversos servidores impetraram 

mandados de segurança contra a decisão do CNJ. Assim, mesmo que a ação 

ordinária fosse remetida para a Justiça Federal de 1ª instância, continuariam no 

STF os mandados de segurança individuais. Desse modo, o mais recomendável seria 

a reunião dessas ações a fim de garantir, com a tramitação e o julgamento conjuntos, 

a prolação de decisões harmônicas sobre a legitimidade da situação jurídica afetada 

pelo CNJ.  

Obs: em concursos públicos, é provável que seja indagada apenas a regra geral 

considerando que este julgado foi muito específico e baseado no caso concreto; 

contudo, é importante que você conheça a existência deste precedente para a 

eventualidade de ele ser cobrado; vale ressaltar que você somente deverá adotar o 

entendimento excepcional se isso for expressamente perguntado. STF. Plenário. Pet 

4656/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2016 

 

IMPORTANTE! STF 853 - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. É 

válida a penhora realizada sobre bens de sociedade de economia mista que 

posteriormente foi sucedida pela União 

É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada 

anteriormente à sucessão desta pela União, NÃO devendo a execução prosseguir 

mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). STF. Plenário. 

STF. Plenário. RE 693112-MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/02/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 596 – EXECUÇÃO. Quem tem o encargo de provar os 

requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural? 

O art. 5º, XXVI, da CF/88 e o art. 833, VIII, do CPC prevêem que é impenhorável a 

pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 

família.  

Assim, para que o imóvel rural seja impenhorável, são necessários dois requisitos: 

1) que seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela 

lei; e  

2) que seja trabalhado pela família.  

Quem tem o encargo de provar esses requisitos?  

 Requisito 1 (pequena propriedade rural): trata-se de ônus do executado 

(devedor).  

 Requisito 2 (propriedade trabalhada pela família): não é necessário que o 

executado faça prova disso. Existe uma presunção juris tantum (relativa) de que a 

pequena propriedade rural é trabalhada pela família. Tal presunção é relativa e 

admite prova em sentido contrário. O ônus dessa prova, no entanto, é do exequente 

(credor).  

Resumindo: no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao 

executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais; e 

ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra. STJ. 3ª Turma. 

REsp 1.408.152-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 1/12/2016 

 

STF 855 – COMPETÊNCIA. STF não é competente para julgar ação proposta por 

juiz federal pleiteando licença-prêmio 

O art. 102, I, ‘n’, da CF/88 determina que a ação em que todos os membros da 

magistratura sejam direta ou indiretamente interessados é de competência 

originária do STF.  
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Vale ressaltar, no entanto, que a causa não será da competência originária do STF 

se a matéria discutida, além de ser do interesse de todos os membros da 

magistratura, for também do interesse de outras carreiras de servidores públicos. 

Além disso, para incidir o dispositivo, o texto constitucional preconiza que a matéria 

discutida deverá interessar a todos os membros da magistratura e não apenas a 

parte dela.  

Com base nesses argumentos, o STF decidiu que não é competente para julgar 

originariamente ação intentada por juiz federal postulando a percepção de licença-

prêmio com fundamento na simetria existente entre a magistratura e o Ministério 

Público. STF. 2ª Turma. AO 2126/PR, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. 

Edson Fachin, julgado em 21/2/2017  

 

STJ 597 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Advogado deve receber seus 

honorários calculados sobre o total do precatório, antes de ser realizada eventual 

compensação de crédito 

O advogado deve receber os honorários contratuais calculados sobre o valor global 

do precatório decorrente da condenação da União ao pagamento a Município da 

complementação de repasses ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), e não sobre o montante 

que venha a sobrar após eventual compensação de crédito de que seja titular o Fisco 

federal. STJ. 1ª Turma. REsp 1.516.636-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 11/10/2016 

 

IMPORTANTE!!! STJ 597 -  EXECUÇÃO FISCAL. O prazo prescricional para 

cobrança das anuidades dos conselhos somente se inicia quando se atinge o patamar 

mínimo do art. 8º da Lei 12.514/2011 

O prazo prescricional para cobrança das anuidades pagas aos conselhos 

profissionais tem início somente quando o total da dívida inscrita, acrescida dos 

respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo estabelecido pela Lei 

12.514/2011. 

Ex: João está devendo as anuidades de 2011, 2012, 2013; as anuidades de 2014, 2015 

e 2016 foram pagas; assim, somente em 2017 atingiu-se o valor mínimo exigido pelo 

art. 8º da Lei, ocasião em que o Conselho ajuizou a execução; o termo inicial da 

prescrição somente se iniciou em 2017. STJ. 2ª Turma. REsp 1.524.930-RS, Rel. Min. 

Og Fernandes, julgado em 2/2/2017 

 

STJ 598 - HONORÁRIOS PERICIAIS. Mesmo que o dispositivo da sentença 

mencione apenas a condenação em custas processuais, é possível incluir a cobrança 

dos honorários periciais 

A sentença transitou em julgado condenando a parte a pagar "custas processuais", 

sem falar sobre os honorários periciais. É possível que esses honorários periciais 

sejam cobrados da parte sucumbente mesmo não tendo sido expressamente 

mencionados na sentença?  

SIM. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação mesmo 

quando o dispositivo de sentença com trânsito em julgado condena o vencido, 

genericamente, ao pagamento de custas processuais. STJ. 3ª Turma. REsp 1.558.185-

RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2017. Obs: existe precedente em sentido 

contrário (STJ. 3ª Turma. AgRg no AREsp 718.020/RJ, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, julgado em 15/10/2015). No entanto, em provas de concurso é mais "seguro" 

adotar o entendimento acima exposto porque se trata de julgado mais recente e que foi 
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divulgado em Informativo 

 

STJ 599 – COMPETÊNCIA. É de competência do domicílio do réu a ação 

pretendendo declarar a violação de direito autoral e cobrar indenização decorrente 

deste fato 

O pedido cumulado de indenização, quando mediato e dependente do 

reconhecimento do pedido antecedente de declaração da autoria da obra, não afasta 

a regra geral de competência do foro do domicílio do réu.  

Ex: João lançou um livro. Pedro, alegando que o conteúdo da obra é uma cópia de 

um livro escrito por ele anos atrás, ajuíza ação de indenização contra João. A 

competência, neste caso, será do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.  

A análise do pedido de reparação de danos pressupõe o anterior acolhimento do 

pedido declaratório de reconhecimento de autoria da obra. Este é o objeto principal 

da lide. Em outras palavras, não se pode condenar o réu a indenizar o autor por 

violação a direito autoral se, antes, não for demonstrado que o requerente é o 

verdadeiro autor da obra. Nesse contexto, a competência deve ser definida levando-

se em conta o pedido principal, de índole declaratória, de modo que deve incidir a 

regra geral do art. 46 do CPC. STJ. 2ª Seção. REsp 1.138.522-SP, Rel. Min. Maria 

Isabel Gallotti, julgado em 8/2/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 599 - JUSTIÇA GRATUITA O art. 12, § 2º do Estatuto da 

Cidade estabelece uma presunção relativa de que o autor da ação de usucapião 

especial urbana é hipossuficiente 

O Estatuto da Cidade, ao tratar sobre a ação de usucapião especial urbana, prevê 

que "o autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, 

inclusive perante o cartório de registro de imóveis."  

Isso significa que o autor da ação de usucapião especial urbana gozará sempre da 

gratuidade da justiça? Há uma presunção absoluta de que este autor não tem 

recursos suficientes para pagar as custas?  

NÃO. O art. 12, § 2º, da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabelece uma 

presunção relativa de que o autor da ação de usucapião especial urbana é 

hipossuficiente. Isso significa que essa presunção pode ser ilidida (refutada) a partir 

da comprovação inequívoca de que o autor não é considerado "necessitado". STJ. 3ª 

Turma. REsp 1.517.822-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/2/2017 

 

STJ 599 - TÍTULOS EXECUTIVOS. Acordo de reparação de danos feito no bojo da 

suspensão condicional do processo é título executivo judicial 

O ato de composição entre denunciado e vítima visando à reparação civil do dano, 

embutido na decisão concessiva de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 

nº 9.099/95), é título judicial apto a lastrear eventual execução.  

Ex: João foi denunciado pelo crime do art. 129, § 1º, do CP por ter praticado lesão 

corporal contra Pedro. Na audiência, o Promotor ofereceu ao réu proposta de 

suspensão condicional do processo, exigindo, no entanto, como uma das condições, 

que ele pagasse, no prazo de um mês, R$ 20 mil a título de reparação pelos danos 

sofridos pela vítima (art. 89, § 1º, I). O réu e seu advogado concordaram com a 

proposta. A vítima e seu advogado, que também estavam presentes, igualmente 

aceitaram o acordo. Diante disso, o juiz homologou a suspensão condicional do 

processo e esse acordo que aconteceu no bojo da proposta. Esse acordo cível de 

reparação dos danos é título executivo judicial e poderá ser executado caso o agente 

não cumpra o que foi combinado. STJ. 4ª Turma. REsp 1.123.463-DF, Rel. Min. Maria 
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Isabel Gallotti, julgado em 21/2/2017 

 

STF 859 - MANDADO DE SEGURANÇA. O STF já relativizou o prazo de 120 dias 

do MS em nome da segurança jurídica 

Em outubro/2004, a parte impetrou mandado de segurança no STF. O writ foi 

proposto depois que já havia se passado mais de 120 dias da publicação do ato 

impugnado. Dessa forma, o Ministro Relator deveria ter extinguido o mandado de 

segurança sem resolução do mérito pela decadência. Ocorre que o Ministro não se 

atentou para esse fato e concedeu a liminar pleiteada. Em março/2017, a 1ª Turma 

do STF apreciou o mandado de segurança.  

O que fez o Colegiado? Extinguiu o MS sem resolução do mérito em virtude da 

decadência?  

NÃO. A 1ª Turma do STF reconheceu que o MS foi impetrado fora do prazo, no 

entanto, como foi concedida liminar e esta perdurou por mais de 12 anos, os 

Ministros entenderam que deveria ser apreciado o mérito da ação, em nome da 

segurança jurídica. STF. 2ª Turma. MS 25097/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 

em 28/3/2017 

 

STJ 600 - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Ônus da sucumbência em caso de sentença 

de extinção do processo sem resolução do mérito 

Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito provocada pela perda 

do objeto da ação em razão de ato de terceiro e sem que exista a possibilidade de se 

saber qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse julgado, o 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios deve ser rateado entre as partes. 

Ex: João teve um ataque cardíaco e foi internado em um hospital particular, onde 

colocaram um stent no paciente. Inicialmente, o plano de saúde de João recusou-se 

a pagar ao hospital os valores despendidos com o stent. Diante disso, o hospital 

ingressou com ação cobrando este valor de João. Ocorre que João havia feito um 

pedido administrativo de reconsideração ao plano de saúde, que foi acolhido e, 

assim, o convênio transferiu espontaneamente o dinheiro do tratamento ao hospital. 

Neste caso, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito por perda 

superveniente do interesse de agir e condenar as duas partes ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios divididos entre elas. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.641.160-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/3/2017 

 

STJ 600 – ASTREINTES. É possível que as astreintes sejam alteradas de ofício no 

recurso, no entanto, para isso, é indispensável que o recurso tenha sido conhecido 

O valor das astreintes não pode ser reduzido de ofício em segunda instância quando 

a questão é suscitada em recurso de apelação não conhecido. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.508.929-RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 7/3/2017  

 

STJ 600 - AÇÃO RESCISÓRIA. Não é cabível a propositura de rescisória fundada 

no art. 485, V, do CPC/1973 com base em julgados que não sejam de observância 

obrigatória 

Nos casos em que se admite a relativização da Súmula 343 do STF, não é cabível 

propositura da ação rescisória com base em julgados que não sejam de observância 

obrigatória. Não há como autorizar a propositura de ação rescisória - medida 

judicial excepcionalíssima - com base em julgados que não sejam de observância 

obrigatória, sob pena de se atribuir eficácia vinculante a acórdão que, por lei, não o 

possui. STJ. 3ª Turma. REsp 1.655.722-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
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14/3/2017 (Info 600). Obs: prevalece que a Súmula 343 do STF não está mais válida 

tendo em vista a previsão contida no art. 966, V, § 5º e no art. 525, § 15 do CPC/2015. 

 

STJ 600 – EXECUÇÃO. O fato de ter sido decretada a indisponibilidade do bem não 

impede que ele seja objeto de adjudicação decretada em outro processo 

A indisponibilidade de bens do executado deferida em ação civil pública não impede 

a adjudicação de um determinado bem ao credor que executa o devedor comum com 

substrato em título executivo judicial.  

Ex: o MP ajuizou ACP contra a empresa “X”. O juiz determinou a indisponibilidade 

de todos os bens da requerida. Alguns meses depois, João ajuizou ação de 

indenização contra a mesma empresa. A sentença julgou o pedido procedente, 

condenando a requerida ao pagamento de R$ 100 mil. O juiz determinou a penhora 

de um imóvel pertencente à devedora. João gostou do bem penhorado e requereu a 

sua adjudicação, nos termos do art. 876 do CPC. O fato de este bem estar 

indisponível não impede a adjudicação. STJ. 3ª Turma. REsp 1.493.067-RJ, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 21/3/2017. 

 

STJ 601 – COMPETÊNCIA. É de competência da Justiça Estadual a ação de 

restituição de indébito proposta pelo usuário contra a concessionária de energia 

elétrica 

Não há, em regra, interesse jurídico da ANEEL – Agência Nacional de Energia 

Elétrica – para figurar como ré ou assistente simples de ação de repetição de indébito 

relativa a valores cobrados por força de contrato de fornecimento de energia elétrica 

celebrado entre usuário do serviço e concessionária do serviço público. Em razão 

disso, essa ação é de competência da Justiça Estadual. STJ. 1ª Seção. REsp 1.389.750-

RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/12/2016 (recurso repetitivo) 

 

IMPORTANTE!! STJ 601 – INTIMAÇÕES. Intimação eletrônica prevalece sobre o 

Diário da Justiça Eletrônico 

Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre 

aquela realizada por meio do DJe. STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 903.091-RJ, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 16/3/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 601 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para a aplicação da multa 

por litigância de má-fé não se exige a comprovação de dano 

O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-

fé prevista no art. 18 do CPC/1973 (art. 81 do CPC/2015). Trata-se de mera sanção 

processual, aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a 

parte adversa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.628.065-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. 

p/acórdão Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/2/2017 

 

STJ 601 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários com cláusula ad exitum e 

renúncia do advogado antes do fim da demanda 

Nos contratos em que estipulado o êxito como condição remuneratória dos serviços 

advocatícios prestados, a renúncia do patrono originário, antes do julgamento 

definitivo da causa, não lhe confere o direito imediato ao arbitramento de verba 

honorária proporcional ao trabalho realizado, sendo necessário aguardar o desfecho 

processual positivo para a apuração da quantia devida. STJ. 4ª Turma. REsp 

1.337.749-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/2/2017 
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STJ 601 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Termo inicial do prazo para 

apresentar impugnação em caso de comparecimento espontâneo logo após a penhora 

No CPC/1973, o termo inicial do prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença era contado a partir da ciência inequívoca do devedor quanto à penhora “on-

line” realizada, não havendo necessidade de sua intimação formal. STJ. Plenário. EREsp 

1.415.522-ES, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 29/3/2017 

 

Obs: esse julgado NÃO tem relevância sob a égide do novo CPC.  

No CPC/1973, para que o devedor apresentasse impugnação, era indispensável a garantia 

do juízo, ou seja, era necessário que houvesse penhora, depósito ou caução.  

No CPC/2015 isso acabou e é possível impugnação mesmo sem garantia do juízo.  

No CPC/1973, o prazo de 15 dias para impugnação era contado da intimação do auto de 

penhora e avaliação.  

No CPC/2015, o prazo para impugnação inicia-se imediatamente após acabar o prazo de 

15 dias que o executado tinha para fazer o pagamento voluntário (art. 525, caput). Não é 

necessária nova intimação. Acabou um prazo, começa o outro. Logo, para fins de início 

do prazo da impugnação, não mais interessa o dia em que ocorreu a penhora. Isso porque 

a penhora (garantia do juízo) não é mais um requisito para que haja impugnação no 

CPC/2015 

 

STJ 602 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença proferida após o CPC/2015 

deverá observar as suas regras quanto aos honorários, ainda a ação tenha sido 

proposta antes da sua entrada em vigor 

Os honorários advocatícios nascem contemporaneamente à sentença e não 

preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida 

a partir do dia 18/3/2016, deverão ser aplicadas as normas do CPC/2015. STJ. 2ª 

Turma. REsp 1.636.124-AL, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/12/2016 

 

 

IMPORTANTE!! STJ 603 - AÇÃO RESCISÓRIA. Figura do revisor na ação 

rescisória 

Ainda existe a figura do revisor na ação rescisória?  

• Nas rescisórias julgadas pelo TJ e TRF: NÃO. O CPC/2015 eliminou, como regra 

geral, a figura do revisor em caso de ação rescisória.  

• Nas rescisórias julgadas pelo STJ: SIM. Nas ações rescisórias processadas e 

julgadas originariamente no STJ, mesmo após o advento do CPC/2015, continua 

existindo a figura do revisor. Isso porque existe previsão específica no art. 40, I da 

Lei nº 8.038/90, que continua em vigor. STJ. Corte Especial. AR 5.241-DF, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 5/4/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 604 – COMPETÊNCIA. Não se aplica a regra do art. 53, V, 

do CPC para a ação de indenização proposta pela seguradora em caso de acidente 

de veículo envolvendo o locatário 

A competência para julgar ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente 

de veículos é do foro do domicílio do autor ou do local do fato (art. 53, V, do 

CPC/2015). Contudo, essa prerrogativa de escolha do foro não beneficia a pessoa 

jurídica locadora de frota de veículos, em ação de reparação dos danos advindos de 

acidente de trânsito com o envolvimento do locatário. STJ. 4ª Turma. STJ. 4ª Turma. 

EDcl no AgRg no Ag 1.366.967-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. 

Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/4/2017 
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STJ 604 - CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Início do prazo em caso de intimação/citação 

realizadas por correio, oficial de justiça ou por carta de ordem, precatória ou 

rogatória   

Nos casos de intimação/citação realizadas por correio, oficial de justiça, ou por carta 

de ordem, precatória ou rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos 

do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta. STJ. Corte 

Especial. REsp 1.632.777-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

17/5/2017 (recurso repetitivo) 

 

STJ 604 - INSOLVÊNCIA CIVIL. É nula a arrematação de bens do devedor 

realizada em execução individual proposta após ter sido declarada a sua insolvência 

civil 

A sentença que declara a insolvência civil do devedor tem eficácia imediata, 

produzindo efeitos na data de sua prolação, tanto para o devedor como para os 

credores, independentemente do trânsito em julgado.  

A declaração de insolvência faz com que a execução dos débitos que o insolvente 

possua tenha que ser feita por meio de concurso universal de todos os credores, 

inclusive aqueles com garantia real, não sendo possível a propositura de ações de 

execução individual. A execução dos créditos deverá ser realizada perante o Juízo 

universal da insolvência. É como se fosse uma “falência”.  

Diante disso, é nula a arrematação de bens do devedor realizada em ação de 

execução proposta por credor individual, após a declaração de insolvência civil do 

devedor, em foro diverso do Juízo universal da insolvência. STJ. 4ª Turma. REsp 

1.074.724-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/4/2017 

 

STJ 604 - AÇÃO MONITÓRIA. Pedido de alongamento da dívida em embargos à 

monitória 

O pedido de alongamento da dívida originada de crédito rural pode ser feito em sede 

de embargos à monitória ou contestação, independentemente de reconvenção.  

O preenchimento dos requisitos legais para a securitização da dívida originada de 

crédito rural (ou alongamento) constitui matéria de defesa do devedor, passível de 

ser alegada em embargos à monitória ou contestação, independentemente de 

reconvenção. STJ. 3ª Turma. REsp 1.531.676-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 18/5/2017 

 

STJ 605 - AÇÃO RESCISÓRIA. Se a ação rescisória busca desconstituir também o 

capítulo dos honorários advocatícios, o advogado beneficiado na primeira demanda 

deverá estar no polo passivo da rescisória 

A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória que fixou 

honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser proposta não apenas contra o 

titular do crédito principal formado em juízo, mas também contra o advogado em 

favor de quem foi fixada a verba honorária. STJ. 3ª Turma. REsp 1.651.057-CE, Rel. 

Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/5/2017 

 

STJ 605 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Se o processo é eletrônico na 1ª instância, 

mas é físico no Tribunal, não se aplica a dispensa de juntada de documentos prevista 

no art. 1.017, § 5º do CPC/2015 

A disposição constante do art. 1.017, § 5º, do CPC/2015, que dispensa a juntada das 

peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento em se tratando de processo 
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eletrônico, exige, para sua aplicação, que os autos tramitem por meio digital tanto 

no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. STJ. 3ª Turma. REsp 1.643.956-

PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/5/2017 

 

 

IMPORTANTE! STJ 606 - DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Mesmo apresentada fora 

do prazo, a denunciação da lide feita pelo réu pode ser admitida se o denunciado 

comparece apenas para contestar o pedido do autor 

Não é extinta a denunciação da lide apresentada intempestivamente pelo réu nas 

hipóteses em que o denunciado contesta apenas a pretensão de mérito da demanda 

principal. STJ. 3ª Turma. REsp 1.637.108-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

6/6/2017 

 

IMPORTANTÍSSIMO!! STJ 606 – ASTREINTES. É possível a imposição de 

astreintes contra a Fazenda Pública para fornecimento de medicamento 

É permitida a imposição de multa diária (astreintes) a ente público para compeli-lo 

a fornecer medicamento a pessoa desprovida de recursos financeiros. STJ. 1ª Seção. 

REsp 1.474.665-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26/4/2017 (recurso 

repetitivo) 

 

STJ 606 – TÍTULO EXECUTIVO. Construcard não é título executivo 

O contrato particular de abertura de crédito a pessoa física visando financiamento 

para aquisição de material de construção – Construcard –, ainda que acompanhado 

de demonstrativo de débito e nota promissória, não é título executivo extrajudicial. 

STJ. 4ª Turma. REsp 1.323.951-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

16/5/2017 

 

STF 861 - COISA JULGADA. CBF não poderia ter editado resolução declarando 

tanto o Sport como o Flamengo campeões de 1987 porque já havia uma decisão 

transitada em julgado considerando vencedor o Sport 

O Sport Club do Recife conseguiu, em 1999, uma decisão judicial transitada em 

julgado declarando que ele foi o campeão brasileiro de futebol do ano de 1987. 

Ocorre que, em 2011, a CBF editou a Resolução 2/2011 reconhecendo que, além do 

Sport, o Flamengo também teria sido campeão brasileiro em 1987.  

O Sport não se conformou com esta postura da entidade e ingressou com ação de 

cumprimento de sentença pedindo que, em respeito à decisão judicial transitada em 

julgado em 1999, a CBF fosse condenada a anular a Resolução e reconhecer o clube 

pernambucano como o único campeão de 1987.  

O STF concordou com o pleito do Sport. A decisão judicial que conferiu ao Sport o 

título de campeão brasileiro de 1987 transitou em julgado e não podia ser alterada 

por resolução posterior da CBF.  

A coisa julgada, como manifestação do princípio da segurança jurídica, assume a 

estatura de elemento estruturante do Estado Democrático de Direito. A autonomia 

das entidades desportivas não autoriza a transformação da CBF em órgão revisor 

de pronunciamentos jurisdicionais alcançados pela preclusão. STF. 1ª Turma. RE 

881864 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/4/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 861 – PRECATÓRIOS. Incidem juros da mora entre a data 

da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos 



Instagram @Magistraturaestadualemfoco @dizerodireito – Dezembro de 2017 

cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório. STF. Plenário. 

RE 579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 (repercussão geral) 

Obs: cuidado para não confundir com a SV 17: Durante o período previsto no 

parágrafo 1º (obs: atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de 

mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. O período de que trata este RE 

579431/RS é anterior à requisição do precatório, ou seja, anterior ao interregno 

tratado pela SV 17. 

 

IMPORTANTE!! STF 862 – COMPETÊNCIA. Não compete ao STF julgar 

execução individual de sentença coletiva mesmo que tenha julgado a lide que 

originou o cumprimento de sentença 

Não compete originariamente ao STF processar e julgar execução individual de 

sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede 

mandamental. Tal atribuição cabe aos órgãos judiciários competentes de primeira 

instância. STF. 2ª Turmá. PET 6076 QO /DF, rel. Min. Diás Toffoli, julgádo em 

25/4/2017 

 

IMPORTANTE!!! STF 864 - AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. 

Para ser beneficiada pela sentença favorável é necessário que a pessoa esteja filiada 

no momento da propositura e seja residente no âmbito da jurisdição do órgão 

julgador 

A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito 

ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, 

somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, 

que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, 

constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. STF. 

Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2017 

(repercussão geral) (Info 864).  

Sobre o mesmo tema, importante relembrar: O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da 

Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão 

genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 

As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por 

associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a 

autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. STF. Plenário. 

RE 573232/SC, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco 

Aurélio, julgado em 14/5/2014 (repercussão geral) (Info 746) 

 

IMPORTANTE!! STF 865 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação de 

honorários recursais mesmo quando não há a apresentação de contrarrazões ou 

contraminuta 

É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, 

mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado. 

STF. Plenário. AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz 

Fux, julgado em 18/5/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 866 – EXECUÇÃO. Obrigação de fazer não está sujeita a 

precatório 

A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai 

o regime constitucional dos precatórios.  

Assim, em caso de “obrigação de fazer”, é possível a execução provisória contra a 
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Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal.  

Ex: sentença determinando que a Administração institua pensão por morte para 

dependente de ex-servidor. STF. Plenário. RE 573872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 

julgado em 24/5/2017 (repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!! STF 868 - JULGAMENTO POR AMOSTRAGEM DO RESP E 

RE A suspensão dos processos em virtude de reconhecimento de repercussão geral 

(§ 5º do art. 1.035 do CPC) pode ser aplicada para processos criminais 

O § 5º do art. 1.035 do CPC/2015 preconiza:  

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal 

determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território 

nacional.  

O STF fixou as seguintes conclusões a respeito desse dispositivo: 

a) a suspensão prevista nesse § 5º não é uma consequência automática e necessária 

do reconhecimento da repercussão geral. Em outras palavras, ela não acontece 

sempre. O Ministro Relator do recurso extraordinário paradigma tem 

discricionariedade para determiná-la ou modulá-la; 

b) a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal. Isso 

significa que, reconhecida a repercussão geral em um recurso extraordinário que 

trata sobre matéria penal, o Ministro Relator poderá determinar o sobrestamento 

de todos os processos criminais pendentes que versem sobre a matéria;  

c) se for determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, haverá, 

automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos 

crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas. Isso com base em uma 

interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do Código Penal;  

d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com 

fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou 

procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público;  

e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com 

fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu 

preso provisoriamente;  

f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento 

no art. 1.035, § 5º, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, 

conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente. STF. Plenário. 

RE 966.177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2017 

 

STJ 607 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Para que a cessão do precatório seja 

válida, é necessário que o crédito cedido esteja expressamente consignado no 

precatório 

O cessionário de honorários advocatícios tem legitimidade para se habilitar no 

crédito consignado em precatório desde que comprovada a validade do ato de cessão 

por escritura pública e seja discriminado o valor devido a título de verba honorária 

no próprio requisitório, não preenchendo esse último requisito a simples 

apresentação de planilha de cálculo final elaborada pelo Tribunal de Justiça. STJ. 

Corte Especial. EREsp 1.127.228-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

21/6/2017 

 

IMPORTANTE! STJ 607 - IMPEDIMENTO PARA ADVOCACIA. Impedimento à 

advocacia envolvendo parlamentares 
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O art. 30, II, da Lei nº 8.906/94, prevê que os membros do Poder Legislativo 

(Vereadores, Deputados e Senadores) são impedidos de exercer a advocacia contra 

ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas 

concessionárias ou permissionárias de serviço público.  

Essa proibição abrange a advocacia envolvendo qualquer dos entes federativos 

(União, Estados, DF e Municípios). Assim, o desempenho de mandato eletivo no 

Poder Legislativo impede o exercício da advocacia a favor ou contra pessoa jurídica 

de direito público pertencente a qualquer das esferas de governo – municipal, 

estadual ou federal.  

Ex1: um Deputado Estadual, além de não poder advogar em causas relacionadas 

com o Estadomembro, também está impedido de advogar em processos envolvendo 

os Municípios ou a União.  

Ex2: um Vereador não pode advogar contra o INSS, mesmo sendo esta uma 

autarquia federal.  

Ex3: um Deputado Federal não pode, advogando em causa própria, ajuizar uma 

ação popular, qualquer que seja o ente federativo envolvido. STJ. 1ª Seção. EAREsp 

519.194-AM, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 14/6/2017 

 

IMPORTANTE! STJ 607 - DEPÓSITOS JUDICIAIS. A correção monetária dos 

depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários 

A correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. 

STJ. Corte Especial. REsp 1.131.360-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. 

para acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 3/5/2017 (recurso 

repetitivo)  

 

STJ 607 – EXECUÇÃO. Demora de se obter documentos em poder de terceiro e 

prescrição da execução 

A partir da vigência da Lei nº 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo 

que foi sucedido, conforme Lei nº 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do 

CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de 

documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta 

apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar 

de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob 

a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo 

da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, 

não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas 

financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros. STJ. 

1ª Seção. REsp 1.336.026-PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/6/2017 (recurso 

repetitivo) 

 

IMPORTANTE!! STJ 607 - PROCESSO COLETIVO. MP NÃO pode obter, em 

ACP, informações bancárias sobre os clientes da instituição porque estas são 

protegidas pelo sigilo bancário 

O exercício da legitimação extraordinária, conferida para tutelar direitos 

individuais homogêneos em ação civil pública, não pode ser estendido para abarcar 

a disposição de interesses personalíssimos, tais como a intimidade, a privacidade e o 

sigilo bancário dos substituídos.  

Configura quebra de sigilo bancário a decisão judicial que antecipa os efeitos da 

tutela para determinar que o banco forneça os dados cadastrais dos correntistas que 
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assinaram determinado tipo de contrato, a fim de instruir ação civil pública. STJ. 3ª 

Turma. REsp 1.611.821-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 608 – ASTREINTES. Ao se calcular os honorários 

advocatícios sucumbenciais, NÃO se deve incluir o valor das astreintes 

O valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba 

honorária. Ex: juiz proferiu sentença condenando o réu a pagar: a) R$ 100 mil a 

título de danos morais; b) R$ 40 mil de multa cominatória (astreintes); c) 10% de 

honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Os 10% do advogado serão 

calculados sobre R$ 100 mil (e não sobre R$ 140 mil). A base de cálculo dos 

honorários advocatícios sucumbenciais na fase de conhecimento é a condenação 

referente ao mérito principal da causa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.367.212-RR, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/6/2017 

 

STJ 608 – RECURSOS. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pode ser feito 

em sede de sustentação oral 

É possível o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela em sede de 

sustentação oral. STJ. 4ª Turma. REsp 1.332.766-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 1/6/2017 

 

STJ 609 - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Conceito de documento comum do art. 

844, II, do CPC/1913 

O conceito de documento comum, previsto no art. 844, II, do CPC/1973, não se limita 

àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o 

qual elas têm interesse comum, independentemente de o solicitante ter participado 

de sua elaboração. STJ. 3ª Turma. REsp 1.645.581-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, julgado em 8/8/2017  

 

IMPORTANTE!!!STF 878 - FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. Índices de juros e 

correção monetária aplicados para condenações contra a Fazenda Pública 

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte 

em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, 

é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, 

aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda 

Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da 

isonomia (art. 5º, da CF/88).  

Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos 

juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é 

constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.  

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte 

em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda 

Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se 

inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 

5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se 

destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 

(repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!!! STF 880 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Possibilidade de 
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apreciação do recurso extraordinário com repercussão geral mesmo que, no caso 

concreto, tenha havido prejudicialidade do tema discutido 

Determinado indivíduo ingressou com pedido de registro para concorrer às eleições 

de Prefeito sem estar filiado a partido político (candidatura avulsa).  

O pedido foi indeferido em todas as instâncias e a questão chegou até o STF por meio 

de recurso extraordinário. Ocorre que, quando o STF foi apreciar o tema, já haviam 

sido realizadas as eleições municipais. Diante disso, suscitou-se que o recurso estava 

prejudicado.  

O STF reconheceu que, na prática, realmente havia uma prejudicialidade do recurso 

tendo em vista que as eleições se encerraram. No entanto, o Tribunal decidiu superar 

a prejudicialidade e atribuir repercussão geral à questão constitucional discutida 

dos autos. Isso significa que o STF admitiu o processamento do recurso e em uma 

data futura irá examinar o mérito do pedido, ou seja, se podem ou não existir 

candidaturas avulsas no Brasil. Entendeu-se que o mérito do recurso deveria ser 

apreciado tendo em vista sua relevância social e política. STF. Plenário. ARE 

1054490 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5/10/2017 

 

IMPORTANTE!!!STF 882 – RECLAMAÇÃO. Necessidade de esgotamento das 

instâncias para alegar violação à decisão do STF que decidiu pela 

constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 

Em 2010, no julgamento da ADC 16, o STF decidiu que o art. 71, § 1º, da Lei nº 

8.666/93 é constitucional.  

Várias decisões da Justiça do Trabalho continuaram entendendo de forma diferente 

do art. 71, § 1º. Contra essas decisões, o Poder Público ajuizava diretamente 

reclamações no STF, que era obrigado a recebê-las considerando que de uma 

decisão, até mesmo de 1ª instância, que viola o que o STF deliberou em sede de ADI, 

ADC ou ADPF, cabe reclamação.  

Em 2017, o STF reafirmou o entendimento de que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 

é constitucional e deve ser aplicado. Isso foi no julgamento do RE 760931/DF, 

submetido à sistemática da repercussão geral.  

O STF afirmou que a sua decisão no RE 760931/DF “substituiu” a eficácia da tese 

fixada na ADC 16. Isso significa que agora o Poder Público, se quiser ajuizar 

reclamação discutindo o tema, deverá fazê-lo alegando violação ao RE 760931/DF (e 

não mais à ADC 16).  

Qual a desvantagem disso para o Poder Público:  

• Em caso de descumprimento de decisão do STF proferida em ADI, ADC, ADPF: 

cabe reclamação mesmo que a decisão “rebelde” seja de 1ª instância. Não se exige o 

esgotamento de instâncias.  

• Em caso de descumprimento de decisão do STF proferida em recurso 

extraordinário sob a sistemática da repercussão geral: cabe reclamação, mas exige-

se o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).  

Assim, agora, a Fazenda Pública terá que esgotar as instâncias ordinárias para 

ajuizar reclamação discutindo esse tema. STF. 1ª Turma. Rcl 27789 AgR/BA, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 17/10/2017 

 

 

➢ DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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STJ 594 – PRISÃO. Réu que praticou apenas a lavagem de dinheiro de uma 

organização criminosa voltada ao tráfico, mas já desfeita, pode ser beneficiado com 

medidas cautelares diversas da prisão 

Na hipótese em que a atuação do sujeito na organização criminosa de tráfico de 

drogas se limitava à lavagem de dinheiro, é possível que lhe sejam aplicadas medidas 

cautelares diversas da prisão quando constatada impossibilidade da organização 

continuar a atuar, ante a prisão dos integrantes responsáveis diretamente pelo 

tráfico. STJ. 6ª Turma. HC 376.169-GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. 

Sebastião Reis Júnior, julgado em 1/12/2016 

 

IMPORTANTE!!! STJ 595 – COMPETÊNCIA. Fraudes praticadas na 

administração de operadora de plano de saúde que não seja seguradora 

Compete à justiça estadual o processamento e julgamento de ação penal que apura 

supostas fraudes praticadas por administrador na gestão de operadora de plano de 

saúde não caracterizada como seguradora. 

A Lei nº 9.656/98 autoriza que os planos de saúde possam ser constituídos por 

diferentes formas jurídicas. Existem planos de saúde que são cooperativas, outros 

que são sociedades empresárias, entidades de autogestão etc. A Lei nº 10.185/2001 

permite que sociedades seguradoras possam atuar como "plano de saúde". Dessa 

forma, existem alguns planos de saúde que são "entidades seguradoras". Outros 

planos, no entanto, são cooperativas, entidades de autogestão etc. Se a operadora de 

plano de saúde for uma "seguradora", aí sim ela será considerada como instituição 

financeira. Caso contrário, ela não se enquadrará no art. 1º, caput ou parágrafo 

único, da Lei nº 7.492/86. STJ. 3ª Seção. CC 148.110-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares 

da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 

23/11/2016 

 

STJ 595 - CITAÇÃO POR EDITAL. Produção antecipada de provas e oitiva de 

testemunhas policiais 

A oitiva das testemunhas que são policiais é considerada como prova urgente para os 

fins do art. 366 do CPP?  

O STJ entende que SIM. É justificável a antecipação da colheita da prova 

testemunhal com arrimo no art. 366 do CPP nas hipóteses em que as testemunhas 

são policiais. O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da 

segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, 

sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua 

memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos 

fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado. 

Obs: o STF possui julgado em sentido contrário, ou seja, afirmando que não serve 

como justificativa a alegação de que as testemunhas são policiais responsáveis pela 

prisão, cuja própria atividade contribui, por si só, para o esquecimento das 

circunstâncias que cercam a apuração da suposta autoria de cada infração penal 

(STF. 2ª Turma. HC 130038/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 3/11/2015. Info 

806). STJ. 3ª Seção. RHC 64.086-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. 

Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/11/2016 

 

IMPORTANTE!! STJ 595 - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Não é possível 

a execução provisória da pena se ainda estão pendentes embargos de declaração 

Não é possível a execução provisória da pena se foram opostos embargos de 

declaração contra o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de 2ª instância e 
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este recurso ainda não foi julgado.  

A execução da pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e 

antes do trânsito em julgado da condenação não é automática quando a decisão 

ainda é passível de integração pelo Tribunal de Justiça. STJ. 6ª Turma. HC 366.907-

PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 6/12/2016 

 

IMPORTANTE!! STJ 595 - EXECUÇÃO PENAL. Condenado tem direito à 

progressão a partir da data em que preenche requisitos legais 

A data-base para subsequente progressão de regime é aquela em que o reeducando 

preencheu os requisitos do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das 

Execuções deferiu o benefício.  

A decisão do Juízo das Execuções que defere a progressão de regime é declaratória 

(e não constitutiva). Algumas vezes, o reeducando preenche os requisitos em uma 

data, mas a decisão acaba demorando meses para ser proferida. Não se pode 

desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu 

cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão. 

STF. 2ª Turma. HC 115254, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2015. STJ. 6ª 

Turma. STJ. 6ª Turma. HC 369.774/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 

22/11/2016 

 

IMPORTANTE!! STJ 595 - EXECUÇÃO PENAL. Inobservância do perímetro 

rastreado pelo monitoramento eletrônico não configura falta grave 

A não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira 

eletrônica configura mero descumprimento de condição obrigatória que autoriza a 

aplicação de sanção disciplinar, mas não configura, mesmo em tese, a prática de falta 

grave.  

Não confundir:  

• Apenado que rompe a tornozeleira eletrônica ou mantém a bateria sem carga 

suficiente: falta grave. 

 • Apenado que descumpre o perímetro estabelecido para tornozeleira eletrônica: 

NÃO configura a prática de falta grave. STJ. 6ª Turma. REsp 1.519.802-SP, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/11/2016 

 

STF 851 – PROVAS. Antecipação da prova testemunhal pela gravidade do crime e 

possibilidade concreta de perecimento 

A antecipação da prova testemunhal prevista no art. 366 do CPP pode ser justificada 

como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta 

de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes 

importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.  

Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às 

garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso 

haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova 

inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ 

o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 

 

IMPORTANTE!! STF 853 – COMPETÊNCIA. Competência para julgar crimes 

ambientais envolvendo animais silvestres, em extinção, exóticos ou protegidos por 

compromissos internacionais 

Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter 

transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes 
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exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. STF. 

Plenário. RE 835558/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/2/2017 (repercussão geral) 

 

STF 853 - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. Arquivamento da 

investigação com relação à autoridade com foro privativo e remessa dos autos para 

a 1ª instância para continuidade quanto aos demais 

Se o STF entende que não há indícios contra a autoridade com foro privativo e se 

ainda existem outros investigados, a Corte deverá remeter os autos ao juízo de 1ª 

instância para que continue a apuração da eventual responsabilidade penal dos 

terceiros no suposto fato criminoso. STF. 1ª Turma. Inq 3158 AgR/RO, rel. orig. Min. 

Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/2/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 596 – RECURSOS. É cabível RESE contra decisão que 

revoga medida cautelar diversa da prisão 

As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito trazidas pelo art. 581 do 

CPP são:  

 exaustivas (taxativas);  

 admitem interpretação extensiva  

 não admitem interpretação analógica.  

A decisão do juiz que revoga a medida cautelar diversa da prisão de comparecimento 

periódico em juízo (art. 319, I, do CPP) pode ser impugnada por meio de RESE?  

SIM, com base na intepretação extensiva do art. 581, V. O inciso V expressamente 

permite RESE contra a decisão do juiz que revogar prisão preventiva. Esta decisão 

é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão. Logo, permite-se a 

interpretação extensiva neste caso.  

Em suma: é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que revoga medida 

cautelar diversa da prisão. STJ. 6ª Turma. REsp 1628262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis 

Júnior, julgado em 13/12/2016 

 

IMPORTANTE!!! STF 854 - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. Simples 

menção do nome de autoridade detentora de prerrogativa de foro não obriga a 

remessa da investigação ao Tribunal 

A simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja 

em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja em diálogos 

telefônicos interceptados, assim como a existência de informações, até então, fluidas 

e dispersas a seu respeito, são INSUFICIENTES para o deslocamento da 

competência para o Tribunal hierarquicamente superior. STF. 2ª Turma. Rcl 25497 

AgR/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/2/2017 

 

STF 854 - RECLAMAÇÃO E HABEAS CORPUS. Reclamação não é atalho 

processual destinado a submeter o processo ao STF per saltum. A regra prevista no 

art. 654, § 2º, do CPP não dispensa a observância do quadro de distribuição 

constitucional das competências para conhecer do “habeas corpus” 

Neste julgado, duas conclusões devem ser destacadas:  

I - A reclamação ao STF somente é cabível se houver necessidade de preservação da 

competência da Corte ou para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, 

“l”, da CF/88). A reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal 

("substituto de recurso") nem se presta a atuar como atalho processual destinado a 

submeter o processo ao STF “per saltum”, ou seja, pulando-se todas as instâncias 

anteriores. As competências originárias do STF se submetem ao regime de direito 
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estrito, não admitindo interpretação extensiva. Em outras palavras, o rol de 

competências originárias do STF não pode ser alargado por meio de interpretação. 

II - A regra prevista no art. 654, § 2º, do CPP não dispensa a observância do quadro 

de distribuição constitucional das competências para conhecer do “habeas corpus”. 

Assim, somente o órgão jurisdicional competente para a concessão da ordem a 

pedido pode conceder o “writ” de ofício. Em outras palavras, o Tribunal pode 

conceder habeas corpus de ofício, mas para isso acontecer é necessário que ele seja 

o Tribunal competente para apreciar eventual pedido de habeas corpus relacionado 

com este caso. STF. Plenário. Rcl 25509 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 

15/2/2017 

 

STF 855 - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. Renovação das interceptações 

A Lei nº 9.296/96 prevê que a interceptação telefônica "não poderá exceder o prazo 

de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade 

do meio de prova." (art. 5º).  

A interceptação telefônica não pode exceder 15 dias. Contudo, pode ser renovada 

por igual período, não havendo restrição legal ao número de vezes para tal 

renovação, se comprovada a sua necessidade. STF. 2ª Turma. HC 133148/ES, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, julgado em 21/2/2017 

 

STF 855 – NULIDADES. "Denúncia anônima" e interceptação telefônica 

Após receber diversas denúncias de fraudes em licitações realizadas no Município, 

o Ministério Público Estadual promoveu diligências preliminares e instaurou 

Procedimento Investigativo.  

Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, não há ilegalidade em iniciar 

investigações preliminares com base em "denúncia anônima" a fim de se verificar a 

plausibilidade das alegações contidas no documento apócrifo.  

Após confirmar a plausibilidade das "denúncias", o MP requereu ao juízo a 

decretação da interceptação telefônica dos investigados alegando que não havia 

outro meio senão a utilização de tal medida, como forma de investigação dos 

supostos crimes.  

O juiz acolheu o pedido.  

O STJ e o STF entenderam que a decisão do magistrado foi correta considerando 

que a decretação da interceptação telefônica não foi feita com base unicamente na 

"denúncia anônima" e sim após a realização de diligências investigativas por parte 

do Ministério Público e a constatação de que a interceptação era indispensável neste 

caso. STJ. 6ª Turma. RHC 38.566/ES, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv. do TJ/SP), 

julgado em 19/11/2015. STF. 2ª Turma. HC 133148/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

julgado em 21/2/2017 

 

STJ 597 – COMPETÊNCIA. Estelionato praticado por falso tribunal internacional 

de conciliação é julgado pela Justiça Estadual 

Compete à Justiça Estadual apurar suposto crime de estelionato, em que foi obtida 

vantagem ilícita em prejuízo de vítimas particulares mantidas em erro mediante a 

criação de falso Tribunal Internacional de Justiça e Conciliação para solução de 

controvérsias. STJ. 3ª Seção. CC 146.726-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 

julgado em 14/12/2016 

 

IMPORTANTE!!! STJ 597 - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Se a defesa 

ainda não foi intimada do acórdão condenatório, não é possível se iniciar a execução 
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provisória da pena 

Pedro foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão e o TJ manteve a condenação. 

O Ministério Público foi intimado do acórdão e requereu que o Tribunal 

determinasse imediatamente a prisão do condenado, dando início à execução 

provisória da pena. Vale ressaltar, no entanto, que a Defensoria Pública ainda não 

foi intimada do acórdão. Diante deste caso, o TJ poderá determinar a imediata 

prisão do condenado, mesmo antes da intimação da defesa acerca do acórdão?  

NÃO. Se ainda não houve a intimação da Defensoria Pública acerca do acórdão 

condenatório, mostra-se ilegal a imediata expedição de mandado de prisão em 

desfavor do condenado. Como a Defensoria Pública ainda não foi intimada, não se 

encerrou a jurisdição em 2ª instância, considerando que é possível que interponha 

embargos de declaração, por exemplo. STJ. 5ª Turma. HC 371.870-SP, Rel. Min. Felix 

Fischer, julgado em 13/12/2016 

 

STJ 597 - EXECUÇÃO PENAL. A decisão que indefere o pedido do condenado para 

ser dispensado do uso da tornozeleira eletrônica deverá apontar a necessidade da 

medida no caso concreto 

A manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica sem 

fundamentação concreta evidencia constrangimento ilegal ao apenado.  

No caso concreto, o condenado pediu para ser dispensado do uso da tornozeleira 

alegando que estava sendo vítima de preconceito no trabalho e faculdade e que 

sempre apresentou ótimo comportamento carcerário. O juiz indeferiu o pedido sem 

enfrentar o caso concreto, alegando simplesmente, de forma genérica, que o 

monitoramente eletrônico é a melhor forma de fiscalização do trabalho externo. 

Essa decisão não está adequadamente motivada porque não apontou a necessidade 

concreta da medida. STJ. 6ª Turma. HC 351.273-CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado 

em 2/2/2017 

 

STF 856 – NULIDADES. A investigação criminal contra Prefeito deverá ser feita 

com o controle jurisdicional do TJ. Declarações colhidas em âmbito estritamente 

privado sem acompanhamento de autoridade pública não apresentam 

confiabilidade. A denúncia contra Prefeito por crime em licitação municipal deve 

indicar sua participação ou conhecimento acerca dos fatos. Em caso de denúncia 

envolvendo crime do DL 201/67 e delito diverso, deverá ser assegurada a defesa 

prévia para ambas as imputações 

Neste julgado, podemos destacar quatro importantes conclusões:  

I – O prefeito detém prerrogativa de foro, constitucionalmente estabelecida. Desse 

modo, os procedimentos de natureza criminal contra ele instaurados devem tramitar 

perante o Tribunal de Justiça (art. 29, X, da CF/88). Isso significa dizer que as 

investigações criminais contra o Prefeito devem ser feitas com o controle 

(supervisão) jurisdicional da autoridade competente (no caso, o TJ). 

II – Deve ser rejeitada, por ausência de justa causa, a denúncia que, ao arrepio da 

legalidade, baseia-se em supostas declarações, colhidas em âmbito estritamente 

privado, sem acompanhamento de qualquer autoridade pública (autoridade policial, 

membro do Ministério Público) habilitada a conferir-lhes fé pública e mínima 

confiabilidade.  

III – A denúncia contra Prefeito por crime ocorrido em licitação municipal deve 

indicar, ao menos minimamente, que o acusado tenha tido participação ou 

conhecimento dos fatos supostamente ilícitos. O Prefeito não pode ser incluído entre 

os acusados unicamente em razão da função pública que ocupa, sob pena de violação 
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à responsabilidade penal subjetiva, na qual não se admite a responsabilidade 

presumida.  

IV – Se o réu é denunciado por crime previsto no art. 1º do DL 201/67 em concurso 

com outro delito cujo rito segue o CPP, ex: art. 312 do CP, art. 90 da Lei nº 8.666/93, 

o magistrado ou Tribunal, antes de receber a denúncia, deverá dar oportunidade 

para que o denunciado ofereça defesa prévia. Não pode a defesa prévia ser concedida 

apenas para a imputação referente ao art. 1º do DL 201/67. A defesa prévia antes do 

recebimento da denúncia é prevista no art. 2º, I, do DL 201/67, que é considerado 

procedimento especial e, portanto, prevalece sobre o comum. STF. 1ª Turma. AP 

912/PB, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017 

 

STF 857 - QUEIXA-CRIME. O proprietário da rádio não pode ser processado 

criminalmente por ofensas proferidas por radialista pelo simples fato de ser o titular 

da empresa e inimigo político do ofendido 

Em um programa de maior audiência da rádio, o apresentador proferiu uma série 

de acusações contra determinado político, afirmando que ele desviou dinheiro 

público na construção da escola, que se trata de um corrupto, de um ladrão etc.  

O ofendido ajuizou queixa-crime contra o radialista e contra o proprietário da rádio 

afirmando que todos sabem que o dono deste meio de comunicação é seu inimigo 

político, de forma que é intuitivo crer que foi o sócio-proprietário da rádio quem 

orientou e ordenou que o apresentador proferisse as agressões verbais contra o 

querelante.  

Em uma situação semelhante a esta, o STF rejeitou a queixa-crime afirmando que o 

querelante não individualizou, minimamente, a conduta do querelado detentor de 

prerrogativa de foro e lhe imputou fatos criminosos em razão da mera condição de 

sócio-proprietário do veículo de comunicação social, o que não é admitido.  

A mera posição hierárquica do querelado como titular da empresa de comunicação 

não é suficiente para o recebimento da queixa-crime. Seria necessário que o 

querelante tivesse descrito e apontado elementos indiciários que evidenciassem a 

vontade e consciência do querelado de praticar os crimes imputados. Não tendo isso 

sido feito, a queixa-crime deve ser rejeitada por manifesta ausência de justa causa. 

STF. 1ª Turma. Pet 5660/PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/3/2017 

 

STF 857 – RECURSOS. Não é possível a interposição de recurso por e-mail 

O art. 1º da Lei nº 9.800/99 prevê que "é permitida às partes a utilização de sistema 

de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática 

de atos processuais que dependam de petição escrita." É possível a interposição de 

recurso por e-mail, aplicando-se as regras da Lei nº 9.800/99? NÃO. A ordem 

jurídica não contempla a interposição de recurso via e-mail. O e-mail não configura 

meio eletrônico equiparado ao fax, para fins da aplicação do disposto no art. 1º da 

Lei nº 9.800/99, porquanto não guarda a mesma segurança de transmissão e registro 

de dados. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 919.403/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 

julgado em 13/09/2016. STF. 1ª Turma. HC 121225/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 14/3/2017 

 

STF 857 - HABEAS CORPUS. Possibilidade de decisão do HC de forma 

monocrática pelo Ministro Relator 

É possível que o Ministro Relator do STJ ou do STF decida monocraticamente o habeas 

corpus nas hipóteses autorizadas pelo regimento interno?  

• Precedente divulgado no Info 857: NÃO. Cabe ao colegiado o julgamento de habeas 
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corpus.  

• Posição majoritária no STF: SIM. O Ministro Relator pode decidir 

monocraticamente habeas corpus nas hipóteses autorizadas pelo regimento interno, 

sem que isso configure violação ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: STF. 1ª 

Turma. HC 137265 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 07/03/2017; STF. 2ª 

Turma. HC 131550 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2015. STF. 1ª 

Turma. HC 120496/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 

 

IMPORTANTE!!! STF 858 - INQUÉRITO POLICIAL. Possibilidade de reabertura 

de inquérito policial arquivado por excludente de ilicitude 

O arquivamento de inquérito policial por excludente de ilicitude realizado com base 

em provas fraudadas não faz coisa julgada material. STF. Plenário. HC 87395/PR, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/3/2017 

Obs1: o STF entende que o inquérito policial arquivado por excludente de ilicitude pode 

ser reaberto mesmo que não tenha sido baseado em provas fraudadas. Se for com provas 

fraudadas, como no caso acima, com maior razão pode ser feito o desarquivamento. 

bs2: ao contrário do STF, o STJ entende que o arquivamento do inquérito policial baseado 

em excludente de ilicitude produz coisa julgada material e, portanto, não pode ser 

reaberto. Nesse sentido: STJ. 6ª Turma. RHC 46.666/MS, Rel. Min. Sebastião Reis 

Júnior, julgado em 05/02/2015. 

 

STF 858 - HABEAS CORPUS. Não se admite habeas corpus para reexame dos 

pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ 

Não cabe habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de 

recurso interposto no STJ.  

Ex: o STJ deu provimento ao recurso interposto pelo MP e, com isso, piorou a 

situação do réu; a defesa impetra HC no STF contra o acórdão alegando que o STJ, 

no recurso especial, reexaminou provas, o que é vedado pela Súmula 7 da Corte (A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.). Esse HC não 

será conhecido pelo STF porque o impetrante busca questionar os pressupostos de 

admissibilidade do Resp. STF. 2ª Turma. HC 138944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado 

em 21/3/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 860 - REMIÇÃO DA PENA. Trabalho cumprido em jornada 

inferior ao mínimo legal pode ser aproveitado para fins de remição caso tenha sido 

uma determinação da direção do presídio 

Segundo o art. 30 da LEP, a jornada diária de trabalho do apenado deve ser de, no 

mínimo, 6 horas e, no máximo, 8 horas. Apesar disso, se um condenado, por 

determinação da direção do presídio, trabalha 4 horas diárias (menos do que prevê 

a Lei), este período deverá ser computado para fins de remição de pena. Como esse 

trabalho do preso foi feito por orientação ou estipulação da direção do presídio, isso 

gerou uma legítima expectativa de que ele fosse aproveitado, não sendo possível que 

seja desprezado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da 

proteção da confiança. Vale ressaltar, mais uma vez, o trabalho era cumprido com 

essa jornada por conta da determinação do presídio e não por um ato de insubmissão 

ou de indisciplina do preso. STF. 2ª Turma. RHC 136509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 4/4/2017 

 

STJ 601 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Não se pode 

determinar a incomunicabilidade entre pai e filho(a), mesmo eles sendo corréus 
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Não é possível que o juiz determine, como medida cautelar substitutiva da prisão, a 

incomunicabilidade do acusado com seu genitor/corréu.  

A fixação da medida restritiva substitutiva não deve se sobrepor a um bem tão caro 

como é a família, sendo isso protegido inclusive pela Constituição Federal, em seu 

art. 226. STJ. 6ª Turma.HC 380.734-MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 28/3/2017. 

 

IMPORTANTE!! STJ 603 – COMPETÊNCIA. Competência para julgar o delito do 

art. 241-A do ECA praticado por meio de Whatsapp ou chat do Facebook: Justiça 

Estadual 

O STF fixou a seguinte tese:  

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em 

disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente 

(arts. 241, 241-A e 241-B do ECA), quando praticados por meio da rede mundial de 

computadores (internet). STF. Plenário. RE 628624/MG, Rel. orig. Min. Marco 

Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28 e 29/10/2015 

(repercussão geral) (Info 805).  

O STJ, interpretando a decisão do STF, afirmou que, quando se fala em “praticados 

por meio da rede mundial de computadores (internet)”, o que o STF quer dizer é 

que a postagem de conteúdo pedófilo-pornográfico deve ter sido feita em um 

ambiente virtual propício ao livre acesso. Por outro lado, se a troca de material 

pedófilo ocorreu entre destinatários certos no Brasil, não há relação de 

internacionalidade e, portanto, a competência é da Justiça Estadual.  

Assim, o STJ afirmou que a definição da competência para julgar o delito do art. 

241-A do ECA passa pela seguinte análise: 

 • Se ficar constatada a internacionalidade da conduta: Justiça FEDERAL. Ex: 

publicação do material feita em sites que possam ser acessados por qualquer sujeito, 

em qualquer parte do planeta, desde que esteja conectado à internet.  

• Nos casos em que o crime é praticado por meio de troca de informações privadas, 

como nas conversas via Whatsapp ou por meio de chat na rede social Facebook: 

Justiça ESTADUAL. Isso porque tanto no aplicativo WhatsApp quanto nos diálogos 

(chat) estabelecido na rede social Facebook, a comunicação se dá entre destinatários 

escolhidos pelo emissor da mensagem. Trata-se de troca de informação privada que 

não está acessível a qualquer pessoa. Desse modo, como em tais situações o conteúdo 

pornográfico não foi disponibilizado em um ambiente de livre acesso, não se faz 

presente a competência da Justiça Federal. STJ. 3ª Seção. CC 150.564-MG, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/4/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 603 – PROVAS. Obrigar o suspeito a colocar seu celular em 

“viva voz” no momento de uma ligação é considerado prova ilícita, assim como as 

que derivarem dela 

Sem consentimento do réu ou prévia autorização judicial, é ilícita a prova, colhida 

de forma coercitiva pela polícia, de conversa travada pelo investigado com terceira 

pessoa em telefone celular, por meio do recurso "viva-voz", que conduziu ao 

flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. STJ. 5ª Turma. REsp 1.630.097-

RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/4/2017 

 

STJ 603 - TRIBUNAL DO JÚRI. O testemunho por ouvir dizer, produzido somente 

na fase inquisitorial, não serve como fundamento para pronúncia 

O testemunho por ouvir dizer (hearsay rule), produzido somente na fase 
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inquisitorial, não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que 

submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. STJ. 6ª Turma. REsp 1.373.356-

BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 605 – RECURSOS. Não cabe recurso adesivo no processo 

penal 

Em matéria criminal, não deve ser conhecido recurso especial adesivo interposto 

pelo Ministério Público veiculando pedido em desfavor do réu. STJ. 6ª Turma. REsp 

1.595.636-RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 2/5/2017 

 

STJ 605 - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. A competência para a execução 

provisória do julgado é do juízo originário mesmo que tenha havido desaforamento 

O desaforamento de um caso se encerra com o veredito do júri popular. Por isso, a 

execução provisória da pena (que ocorre depois de a condenação ser confirmada 

pelo Tribunal em 2ª instância) deverá ser determinada pelo juízo originário da 

causa, e não pelo presidente do Tribunal do Júri onde se deu o julgamento.  

Em outras palavras, em caso de desaforamento, o deslocamento da competência 

ocorre apenas para o julgamento no Tribunal do Júri. Uma vez tendo este sido 

encerrado, esgota-se a competência da comarca destinatária, devendo a execução 

provisória ser conduzida pelo juízo originário da causa. STJ. 6ª Turma. HC 374.713-

RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 6/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 606 - INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO. 

Mera intuição de que está havendo tráfico de drogas na casa não autoriza o ingresso 

sem mandado judicial ou consentimento do morador 

O ingresso regular da polícia no domicílio, sem autorização judicial, em caso de 

flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões (justa 

causa) que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência.  

A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora 

pudesse autorizar abordagem policial em via pública para averiguação, não 

configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu 

consentimento e sem determinação judicial. STJ. 6ª Turma. REsp 1.574.681-RS, Rel. 

Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017 

 

STJ 606 - REVISÃO CRIMINAL. Laudo pericial juntado quando estava pendente 

apenas agravo para destrancar recurso especial é considerado prova nova para fins 

de revisão criminal 

O laudo pericial juntado em autos de ação penal quando ainda pendente de 

julgamento agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial 

enquadra-se no conceito de prova nova, para fins de revisão criminal (art. 621, III, 

do CPP). STJ. 6ª Turma. REsp 1.660.333-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado 

em 6/6/2017 

 

STF 861 - COLABORAÇÃO PREMIADA. Se a colaboração do agente não foi tão 

efetiva ele terá direito apenas a redução da pena, e não ao perdão judicial 

A colaboração premiada foi tratado com detalhes pela Lei nº 12.850/2013. No 

entanto, o julgado do STF envolveu fatos que aconteceram antes da Lei nº 

12.850/2013. Desse modo, o julgamento foi feito com base na colaboração premiada 

disciplinada pela Lei nº 9.807/99. 

A Lei nº 9.807/99 prevê o instituto da colaboração premiada, assegurando ao 
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colaborador a redução da pena (art. 14) ou até mesmo o perdão judicial (art. 13). 

O réu colaborador não terá direito ao perdão judicial, mas apenas à redução da 

pena, caso a sua colaboração não tenha tido grande efetividade como meio para 

obter provas, considerando que as investigações policiais, em momento anterior ao 

da celebração do acordo, já haviam revelado os elementos probatórios acerca do 

esquema criminoso integrado. STF. 1ª Turma. HC 129877/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 18/4/2017 

 

STF 861 - EXECUÇÃO PENAL. Não viola a SV 56 a situação do condenado ao 

regime semiaberto que está cumprindo pena em presídio do regime fechado, mas em 

uma ala destinada aos presos do semiaberto 

oão foi condenado a pena em regime semiaberto. Diante da falta de vagas em colônia 

agrícola ou industrial, ele se encontra cumprindo a reprimenda em um presídio do 

regime fechado. Vale ressaltar, contudo, que neste presídio existe uma ala destinada 

somente aos sentenciados dos regimes semiaberto e aberto, concedendo-lhes os 

benefícios próprios destes regimes. 

João encontra-se preso justamente nesta ala do presídio.  

A situação de João viola a SV 56 ("A falta de estabelecimento penal adequado não 

autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-

se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.")? 

NÃO. Segundo o STF decidiu no RE 641.320, "os juízes da execução penal podem 

avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para 

qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não 

se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de 

albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, “b” e “c”, do 

CP). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes 

semiaberto e aberto com presos do regime fechado." 

Assim, os presos do regime semiaberto podem ficar em outra unidade prisional que 

não seja colônia agrícola ou industrial, desde que se trate de estabelecimento similar 

(adequado às características do semiaberto). 

No caso de João, embora o presídio onde ele está não seja efetivamente uma colônia 

penal agrícola, esse estabelecimento preenche, na medida do possível, as condições 

do regime semiaberto, inclusive dando condições para que internos se ausentem nas 

ocasiões legalmente previstas. STF. 2ª Turma. Rcl 25123/SC, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, julgado em 18/4/2017 

 

IMPORTANTE! STF 862 - PRISÃO PREVENTIVA. Descumprimento de 

colaboração premiada não justifica, por si só, prisão preventiva 

Não se pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato de ele ter 

descumprido acordo de colaboração premiada.  

Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta entre a prisão preventiva e o 

acordo de colaboração premiada. Tampouco há previsão de que, em decorrência do 

descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente 

revogada.  

Por essa razão, o descumprimento do que foi acordado não justifica a decretação de 

nova custódia cautelar. 

É necessário verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos da prisão 

preventiva, não podendo o decreto prisional ter como fundamento apenas a quebra 

do acordo. STF. 1ª TurmA. HC 138207/PR, Rel. Min. Edson Fáchin, julgádo em 

25/4/2017 
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STF 862 - HABEAS CORPUS. Não cabimento de habeas corpus contra decisão 

monocrática de Ministro do STJ 

Em regra, não cabe habeas corpus para o STF contra decisão monocrática do 

Ministro do STJ que não conhece ou denega habeas corpus que havia sido interposto 

naquele Tribunal. É necessário que primeiro o impetrante exaure (esgote), no 

tribunal a quo (no caso, o STJ), as vias recursais ainda cabíveis (no caso, o agravo 

regimental).  

Exceção: essa regra pode ser afastada em casos excepcionais, quando a decisão 

atacada se mostrar teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente 

contrária à jurisprudência do STF, situações nas quais o STF poderia conceder de 

ofício o habeas corpus. STF. 1ª TurmA. HC 139612/MG, Rel. Min. Alexandre de 

Moraes, julgádo em 25/4/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 865 – PRISÃO. Advogado condenado em 2ª instância ainda 

tem direito à prisão em sala de Estado-maior? 

A prerrogativa conferida ao advogado da prisão em sala de Estado-Maior (art. 7º, 

V, da Lei nº 8.906/94) continua existindo mesmo que já estejamos na fase de execução 

provisória da pena?  

• Redação literal da Lei: SIM. O art. 7º, V, afirma que o advogado terá direito de ser 

preso em sala de Estado-Maior até que haja o trânsito em julgado.  

• STJ: NÃO. A prerrogativa conferida aos advogados pelo art. 7º, V, da Lei nº 

8.906/94, refere-se à prisão cautelar, não se aplicando para o caso de execução 

provisória da pena (prisão/pena). STJ. 6ª Turma. HC 356.158/SP, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/05/2016.  

• STF: ainda não tem posição expressa sobre o tema. No entanto, a Corte não admite 

reclamação contra decisões dos Tribunais que determinam a prisão dos advogados 

condenados em 2ª instância em unidades prisionais comuns (STF. 2ª Turma. Rcl 25111 

AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/5/2017. Info 865). 

 

STF 865 - HABEAS CORPUS. Não cabimento de HC contra ato de Ministro do STF 

Não cabe habeas corpus se a impetração for ajuizada em face de decisões 

monocráticas proferidas por Ministro do Supremo Tribunal Federal. STF. Plenário. 

HC 115787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 

18/5/2017. 

 

STF 867 – RECURSOS. Situações nas quais não se aplica a regra do art. 580 do CPP 

O art. 580 do CPP afirma que, no caso de concurso de agentes, a decisão favorável 

que um dos réus conseguir no julgamento do seu recurso poderá ser aproveitada 

pelos demais acusados, salvo se a decisão tiver se fundamentado em motivos que 

sejam de caráter exclusivamente pessoal.  

Esse dispositivo não pode ser aplicado quando:  

a) o réu que estiver requerendo a extensão da decisão não participar da mesma 

relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado. O requerente será, neste 

caso, parte ilegítima;  

b) se invoca extensão da decisão para outros processos que não foram examinados 

pelo órgão julgador. Isso porque, neste caso, o que o requerente está pretendendo é 

obter a transcendência dos motivos determinantes para outro processo, o que não é 

admitido pela jurisprudência do STF. STF. 1ª Turma. HC 137728 EXTN/PR, Rel. Min. 

Dias Toffoli, julgado em 30/5/2017 
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STF 868 – COMPETÊNCIA. Conduta de um dos pedófilos conexa com um grupo 

maior localizado em outro juízo 

Se o crime do art. 241-A do ECA for praticado por meio do computador da 

residência do agente localizada em São Paulo (SP), mesmo assim ele poderá ser 

julgado pelo juízo de Curitiba (PR) se ficar demonstrado que a conduta do agente 

ocorreu com investigações que tiveram início em Curitiba, onde um grupo de 

pedófilos ligados ao agente foi preso e, a partir daí, foram obtidas todas as provas. 

Neste caso, a competência do juízo de Curitiba ocorrerá por conexão, não havendo 

ofensa ao princípio do juiz natural. STF. 1ª Turma. HC 135883/PR, rel. orig. Min. 

Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2017 

 

STF 868 – PRISÃO. Réu pronunciado e que aguarda Júri há 7 anos preso, sem culpa 

da defesa, deverá ter direito à revogação da preventiva 

Em um caso concreto, os réus, embora pronunciados, estavam aguardando presos 

há 7 anos serem julgados pelo Tribunal do Júri.  

Diante disso, o STF concedeu ordem em “habeas corpus” para revogar prisão 

preventiva em razão do excessivo prazo de duração da prisão. Além disso, 

determinou que o STJ julgue recurso especial interposto contra o acórdão que 

confirmou a sentença de pronúncia referente no prazo máximo de dez sessões (entre 

ordinárias e extraordinárias), contado da comunicação da decisão. 

Em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu 

reveste-se de caráter excepcional, mesmo que se trate de crime hediondo ou de delito 

a este equiparado.  

O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não 

derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao 

réu –, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo.  

Além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra uma 

prerrogativa básica que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio sem 

dilações indevidas (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).  

Ademais, a duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar ofende, de 

modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa 

significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 

todo o ordenamento constitucional. STF. 2ª Turma. HC 142177/RS, Rel. Min. Celso de 

Mello, julgado em 6/6/2017 

 

STF 868 - HABEAS CORPUS. Não cabimento de habeas corpus contra decisão 

monocrática de Ministro do STJ 

Em regra, não cabe habeas corpus para o STF contra decisão monocrática do 

Ministro do STJ que não conhece ou denega habeas corpus que havia sido interposto 

naquele Tribunal. É necessário que primeiro o impetrante exaure (esgote), no 

tribunal a quo (no caso, o STJ), as vias recursais ainda cabíveis (no caso, o agravo 

regimental). 

Exceção: essa regra pode ser afastada em casos excepcionais, quando a decisão 

atacada se mostrar teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente 

contrária à jurisprudência do STF, situações nas quais o STF poderia conceder de 

ofício o habeas corpus. STF. 2ª Turma. HC 143476/RJ, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, 

red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 869 - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. Crime achado 
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O réu estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.  

Presentes os requisitos constitucionais e legais, o juiz autorizou a interceptação 

telefônica para apurar o tráfico.  

Por meio dos diálogos, descobriu-se que o acusado foi o autor de um homicídio. 

A prova obtida a respeito da prática do homicídio é LÍCITA, mesmo a interceptação 

telefônica tendo sido decretada para investigar outro delito que não tinha relação 

com o crime contra a vida.  

Na presente situação, tem-se aquilo que o Min. Alexandre de Moraes chamou de 

“crime achado”, ou seja, uma infração penal desconhecida e não investigada até o 

momento em que, apurando-se outro fato, descobriu-se esse novo delito. 

Para o Min. Alexandre de Moraes, a prova é considerada lícita, mesmo que o “crime 

achado” não tenha relação (não seja conexo) com o delito que estava sendo 

investigado, desde que tenham sido respeitados os requisitos constitucionais e legais 

e desde que não tenha havido desvio de finalidade ou fraude. STF. 1ª Turma. HC 

129678/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado 

em 13/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 870 - COLABORAÇÃO PREMIADA. Diversos aspectos 

relacionados com a homologação do acordo 

Natureza jurídica do acordo de colaboração premiada  

A colaboração premiada é um negócio jurídico processual entre o Ministério Público 

e o colaborador, sendo vedada a participação do magistrado na celebração do ajuste 

entre as partes. 

Papel do Poder Judiciário no acordo de colaboração premiada  

A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa não se submete à 

reserva de jurisdição (não exige autorização judicial), diferentemente do que ocorre 

nas interceptações telefônicas ou na quebra de sigilo bancário ou fiscal.  

Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas exclusivamente 

entre o Ministério Público e o pretenso colaborador.  

O Poder Judiciário é convocado ao final dos atos negociais apenas para aferir os 

requisitos legais de existência e validade, com a indispensável homologação. 

Natureza da decisão que homologa o acordo de colaboração premiada  

A decisão do magistrado que homologa o acordo de colaboração premiada não julga 

o mérito da pretensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por 

isso, esta decisão tem natureza meramente homologatória, limitando-se ao 

pronunciamento sobre a regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo (art. 

4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013). 

O juiz, ao homologar o acordo de colaboração, não emite juízo de valor a respeito 

das declarações eventualmente prestadas pelo colaborador à autoridade policial ou 

ao Ministério Público, nem confere o signo da idoneidade a seus depoimentos 

posteriores.  

A análise se as declarações do colaborador são verdadeiras ou se elas se confirmaram 

com as provas produzidas será feita apenas no momento do julgamento do processo, 

ou seja, na sentença (ou acórdão), conforme previsto no § 11 do art. 4º da Lei. 

Na decisão homologatória, magistrado examina se as cláusulas contratuais ofendem 

manifestamente o ordenamento jurídico  

No ato de homologação da colaboração premiada, não cabe ao magistrado, de forma 

antecipada e extemporânea, tecer juízo de valor sobre o conteúdo das cláusulas 

avençadas, exceto nos casos de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente. 

Ex: o Relator poderá excluir ao acordo a cláusula que limite o acesso à justiça, por 



Instagram @Magistraturaestadualemfoco @dizerodireito – Dezembro de 2017 

violar o art. 5º, XXXV, da CF/88.  

Neste momento, o Relator não realiza qualquer controle de mérito, limitando-se aos 

aspectos formais e legais do acordo. 

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, 

qual é o papel do Relator? 

É atribuição do Relator homologar, monocraticamente, o acordo de colaboração 

premiada, analisando apenas a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos 

termos do art. 4º, § 7º da Lei nº 12.850/2013:  

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das 

declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para 

homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, 

podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu 

defensor. 

Não há qualquer óbice à homologação do respectivo acordo mediante decisão 

monocrática.  

O art. 21, I e II, do RISTF confere ao Ministro Relator no STF poderes instrutórios 

para ordenar, de forma singular, a realização de quaisquer meios de obtenção de 

provas. 

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, 

qual é o papel do órgão colegiado?  

Compete ao órgão colegiado, em decisão final de mérito, avaliar o cumprimento dos 

termos do acordo homologado e a sua eficácia, conforme previsto no art. 4º, § 11 da 

Lei nº 12.850/2013:  

§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Assim, é 

possível que o órgão julgador, no momento da sentença ou acórdão, ou seja, após a 

conclusão da instrução probatória, avalie se os termos da colaboração foram 

cumpridos e se os resultados concretos foram atingidos, o que definirá a sua eficácia. 

Acordo de colaboração homologado pelo Relator deve, em regra, produzir seus efeitos, 

salvo se presente hipótese de anulabilidade 

O acordo de colaboração devidamente homologado individualmente pelo relator 

deve, em regra, produzir seus efeitos diante do cumprimento dos deveres assumidos 

pelo colaborador.  

Vale ressaltar, no entanto, que o órgão colegiado detém a possibilidade de analisar 

fatos supervenientes ou de conhecimento posterior que firam a legalidade do acordo, 

nos termos do § 4º do art. 966do CPC/2015: 

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros 

participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos 

homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos 

termos da lei. 

Direitos do colaborador somente serão assegurados se ele cumprir seus deveres  

O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que 

ele cumpre seus deveres.  

Assim, o cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua non para 

que ele possa gozar dos direitos decorrentes do acordo.  

Por isso diz-se que o acordo homologado como regular, voluntário e legal gera 

vinculação condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, 

salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio 

jurídico. STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 

29/6/2017 
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STF 871 – COMPETÊNCIA. Competência para julgar Procurador da República 

Compete ao TRF julgar os crimes praticados por Procurador da República, salvo 

em caso de crimes eleitorais, hipótese na qual a competência é do TRE.  

Vale ressaltar que o Procurador da República é julgado pelo TRF em cuja área 

exerce suas atribuições, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Ex: o 

Procurador da República lotado em Recife (PE) pratica um crime em Brasília. Ele 

será julgado pelo TRF da 5ª Região (Tribunal que abrange o Município onde ele 

atua) e não pelo TRF da 1ª Região (que abrange Brasília). 

Imagine agora que João, Procurador da República, é lotado na Procuradoria de 

Guarulhos (SP), área de jurisdição do TRF-3. Ocorre que este Procurador estava no 

exercício transitório de função no MPF em Brasília. O Procurador pratica um crime 

neste período. De quem será a competência para julgar João: do TRF3 ou do TRF1? 

Do TRF1. A 2ª Turma, ao apreciar uma situação semelhante a essa, decidiu que a 

competência seria do TRF1, Tribunal ao qual o Procurador da República está 

vinculado no momento da prática do crime, ainda que esse vínculo seja temporário. 

STF. 2ª Turma. Pet 7063/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo 

Lewandowski, julgado em 1º/8/2017 (Info 871).  

Obs: houve empate na votação (2x2) e a conclusão acima exposta prevaleceu em 

virtude de a decisão ter sido tomada em habeas corpus no qual, em caso de empate, 

prevalece o pedido formulado em favor do paciente. 

 

STF 871 – HABEAS CORPUS. Não cabe HC para pedir autorização de visita 

Não cabe habeas corpus para tutelar o direito à visita em presídio. STF. 1ª Turma. 

HC 128057/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado 

em 1º/8/2017 

 

STF 872 - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Não cabimento de habeas corpus 

contra decisão do Ministro do STJ que nega a liminar em ação cautelar 

Não cabe habeas corpus para o STF contra decisão monocrática do Ministro do STJ 

que negou o pedido da defesa formulado em ação cautelar (medida cautelar) 

proposta com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao recurso especial. Incide, no 

caso, o óbice previsto na Súmula 691 do STF. STF. 1ª Turma. HC 138633/RJ, rel. Min. 

Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 8/8/2017 

 

STJ 608 – PROVAS. Em princípio, não se anula provas obtidas em busca e 

apreensão pelo fato de não terem sido lacrados os materiais apreendidos 

A ausência de lacre em todos os documentos e bens - que ocorreu em razão da grande 

quantidade de material apreendido - NÃO torna automaticamente ilegítima a prova 

obtida. STJ. 5ª Turma. RHC 59.414-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado 

em 27/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 609 – LEI DE DROGAS. O interrogatório, na Lei de Drogas, 

é o último ato da instrução 

O art. 400 do CPP prevê que o interrogatório deverá ser realizado como último ato 

da instrução criminal. Essa regra deve ser aplicada:  

• nos processos penais militares;  

• nos processos penais eleitorais e  

• em todos os procedimentos penais regidos por legislação especial (ex: lei de drogas). 

Essa tese acima exposta (interrogatório como último ato da instrução em todos os 

procedimentos penais) só se tornou obrigatória a partir da data de publicação da 
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ata de julgamento do HC 127900/AM pelo STF, ou seja, do dia 11/03/2016 em diante. 

Os interrogatórios realizados nos processos penais militares, eleitorais e da lei de 

drogas até o dia 10/03/2016 são válidos mesmo que tenham sido efetivados como o 

primeiro ato da instrução. STJ. 6ª Turma. HC 397382-SC, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, julgado em 3/8/2017 

 

IMPORTANTE!! STJ 609 – COLABORAÇÃO PREMIADA. Descumprimento de 

colaboração premiada não justifica, por si só, prisão preventiva 

O descumprimento de acordo de delação premiada ou a frustração na sua 

realização, isoladamente, não autoriza a imposição da segregação cautelar.  

Não se pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato de ele ter 

descumprido acordo de colaboração premiada.  

Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta entre a prisão preventiva e o 

acordo de colaboração premiada. Tampouco há previsão de que, em decorrência do 

descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente 

revogada.  

Por essa razão, o descumprimento do que foi acordado não justifica a decretação de 

nova custódia cautelar. É necessário verificar, no caso concreto, a presença dos 

requisitos da prisão preventiva, não podendo o decreto prisional ter como 

fundamento apenas a quebra do acordo. STJ. 6ª Turma. HC 396.658-SP, Rel. Min. 

Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 27/6/2017 

 

IMPORTANTÍSSIMO!! STJ 609 – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Não é 

possível a execução provisória de penas restritivas de direito 

NÃO é possível a execução da pena RESTRITIVA DE DIREITOS antes do trânsito 

em julgado da condenação. Assim, é cabível execução provisória de penas privativas 

de liberdade, mas não de penas restritivas de direito. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.619.087-

SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Jorge Mussi, 

julgado em 14/6/2017 

 

STF 877 – SUSPEIÇÃO. Arguição de suspeição de Rodrigo Janot em relação a 

Michel Temer 

É possível a arguição de suspeição de membros do Ministério Público, inclusive do 

Procurador-Geral da República nos processos que tramitam no âmbito do STF.  

O STF entendeu que o então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot não era 

suspeito para investigar e denunciar Michel Temer. Entendeu-se que o fato de o PGR 

dar entrevistas falando sobre o caso, requerer que o inquérito fosse dirigido para 

determinado Delegado e ainda que um determinado Procurador, em tese, tenha 

orientado o advogado do réu acerca da colaboração premiada não caracterizam 

hipóteses de suspeição. STF. Plenário. AS 89/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 

13/9/2017 

 

STF 877 – COLABORAÇÃO PREMIADA. O § 3º do art. 7º da Lei nº 12.850/2013 

prevê um limite máximo de duração do sigilo, sendo possível que ele seja retirado 

antes do recebimento da denúncia 

O sigilo sobre o conteúdo de colaboração premiada deve perdurar, no máximo, até 

o recebimento da denúncia (art. 7º, § 3º da Lei nº 12.850/2013).  

Esse dispositivo não traz uma regra de observância absoluta, mas sim um termo 

final máximo. 

Para que o sigilo seja mantido até o recebimento da denúncia, deve-se demonstrar a 
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existência de uma necessidade concreta. Não havendo essa necessidade, deve-se 

garantir a publicidade do acordo. STF. 1ª Turma. Inq 4435 AgR/DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, julgado em 12/9/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 877 – PROGRESSÃO DE REGIME. Data da prisão 

preventiva como marco inicial do tempo para a progressão de regime 

Se o condenado estava preso preventivamente, a data da prisão preventiva deve ser 

considerada como termo inicial para fins de obtenção de progressão de regime e 

demais benefícios da execução penal, desde que não ocorra condenação posterior 

por outro crime apta a configurar falta grave. STF. 1ª Turma. RHC 142463/MG, Rel. 

Min. Luiz Fux, julgado em 12/9/2017 

 

STF 878 – PRISÃO. Há excesso de prazo em caso de réu preso há mais de quatro 

anos sem ter sido sequer realizado seu interrogatório 

Em um caso concreto, o réu foi preso preventivamente pela suposta prática de delitos 

previstos na Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).  

Ocorre que já se passaram mais de quatro anos desde a prisão preventiva sem haver, 

sequer, audiência de interrogatório.  

Diante disso, o STF entendeu que havia flagrante excesso de prazo na segregação 

cautelar e, por essa razão, concedeu habeas corpus para determinar a soltura do 

paciente.  

Embora a razoável duração do processo não possa ser considerada de maneira 

isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, diante da demora 

no encerramento da instrução criminal, sem que o paciente, preso preventivamente, 

tenha sido interrogado e sem que tenham dado causa à demora, não se sustenta a 

manutenção da constrição cautelar. STF. 2ª Turma. HC 141583/RN, Rel. Min. Edson 

Fachin, julgado em 19/9/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 880 – NULIDADES. Situação na qual não houve violação ao 

Princípio do Promotor Natural 

Não viola o Princípio do Promotor Natural se o Promotor de Justiça que atua na 

vara criminal comum oferece denúncia contra o acusado na vara do Tribunal do 

Júri e o Promotor que funciona neste juízo especializado segue com a ação penal, 

participando dos atos do processo até a pronúncia.  

No caso concreto, em um primeiro momento, entendeu-se que a conduta não seria 

crime doloso contra a vida, razão pela qual os autos foram remetidos ao Promotor 

da vara comum. No entanto, mais para frente comprovou-se que, na verdade, 

tratava-se sim de crime doloso.  

Com isso, o Promotor que estava no exercício ofereceu a denúncia e remeteu a ação 

imediatamente ao Promotor do Júri, que poderia, a qualquer momento, não ratificá-

la.  

Configurou-se uma ratificação implícita da denúncia. Não houve designação 

arbitrária ou quebra de autonomia. STF. 1ª Turma. HC 114093/PR, rel. orig. Min. 

Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 3/10/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 882 – SENTENÇA. Princípio da correlação (congruência), 

causa de aumento e emendatio libelli 

O princípio da congruência preconiza que o acusado defende-se dos fatos descritos 

na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida.  

Assim, para que esse princípio seja respeitado é necessário apenas que haja a 
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correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi 

condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de 

aumento ou diminuição de pena.  

Ex: o MP ajuizou ação penal contra o réu por sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 

8.137/90). Na denúncia, o MP não pediu expressamente que fosse reconhecida a 

majorante do art. 12, I. Pediu-se apenas a condenação do acusado pelo crime do art. 

1º, I. No entanto, apesar disso, na exordial o membro do MP narrou que o réu 

sonegou tributos em montante superior a R$ 4 milhões. O juiz, na sentença, ao 

condenar o réu, poderá reconhecer a incidência da causa de aumento de pena 

prevista no art. 12, I, porque o fato que ela representa (vultosa quantia sonegada 

que gera dano à coletividade) foi narrado, apesar de não haver menção expressa ao 

dispositivo legal. STF. 2ª Turma. HC 129284/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

julgado em 17/10/2017 

 

 

➢ DIREITO DO TRABALHO 

 
STF 857 – FGTS. Prazo prescricional para cobrança em juízo 

O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao 

FGTS é de 5 anos. Isso porque a verba de FGTS tem natureza trabalhista, devendo 

ser aplicado o art. 7º, XXIX, da CF/88.  

Antes, entendia-se que esse prazo era de 30 anos.  

Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF, por razões de 

segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo 

prescricional de 5 anos somente vale a partir do julgamento do STF que alterou a 

jurisprudência anterior (ARE 709212/DF).  

Dessa forma, o STF decidiu que :  

• para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito 

no FGTS – ocorrer após a data do julgamento da ARE 709212/DF, aplica-se, desde 

logo, o prazo de 5 anos.  

• Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso antes 

do julgamento da ARE 709212/DF, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, 

contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir do julgamento da ARE 709212/DF. O 

art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90 e o art. 55 do Decreto 99.684/90, que previam o prazo 

prescricional de 30 anos, são inconstitucionais. STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/11/2014 (repercussão geral) (Info 767). STF. 

Plenário. RE 522897/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/3/2017 

 

 
 

 

➢ DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

STJ 594 – ARROLAMENTO FISCAL. Alienação de bens objeto de arrolamento 

fiscal não depende de prévia notificação ao Fisco 
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A alienação de bens que foram objeto de arrolamento fiscal não depende de prévia 

notificação ao órgão fazendário. A Lei nº 9.532/97 não exige que a notificação ao 

órgão fazendário seja prévia à alienação, mas simplesmente que exista a 

comunicação. STJ. 1ª Turma. REsp 1.217.129-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, julgado em 27/10/2016 

STJ 594 - IMPOSTO DE RENDA. Ganho de capital obtido com a venda de imóvel 

residencial é isento de IR se ele for utilizado para pagamento de parcelas de outro 

imóvel residencial comprado anteriormente 

A isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital nas operações de alienação 

de imóvel prevista no art. 39, da Lei nº 11.196/2005 se aplica à hipótese de venda de 

imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente, débito 

remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já possuído 

pelo alienante. A restrição estabelecida no art. 2º, §11, I, da Instrução Normativa-

SRF n. 599/2005 é ilegal. STJ. 2ª Turma. REsp 1.469.478-SC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/10/2016 

 

STJ 594 - PIS/PASEP E COFINS. Incidência do valor pago a título de ICMS na base 

de cálculo do PIS/PASEP E COFINS 

O valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu 

faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e 

COFINS, sendo integrante também do conceito maior de receita bruta, base de 

cálculo das referidas exações. STJ. 1ª Seção. REsp 1.144.469-PR, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

10/8/2016 (recurso repetitivo) 

 

Obs: o STF possui um precedente em sentido contrário: RE 240785/MG, Rel. Min. 

Marco Aurélio, julgado em 8/10/2014 

 

STJ 594 - PIS/PASEP E COFINS Valores computados como receitas que tenham 

sido transferidos para outras pessoas jurídicas integram a base de cálculo do 

PIS/PASEP e COFINS 

O artigo 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que 

integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo 

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como 

receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica. STJ. 1ª Seção. REsp 

1.144.469-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 10/8/2016 (recurso repetitivo) 

 

STJ 594 – CONTRIBUIÇÕES. Contribuição ao INCRA e inexistência de 

diferenciação de alíquotas entre matriz e filial 

O art. 2º, II, do DL 1.146/70 dispõe expressamente que a cooperativa que exerça 

atividade de indústria de laticínios está sujeita à contribuição devida ao INCRA à 

alíquota de 2,5% sobre a folha mensal dos salários de contribuição previdenciária 

de seus empregados. Assim, em regra, não há permissão para a diferenciação de 

alíquotas por estabelecimento ou CNPJ do contribuinte, ou seja, a alíquota e a base 

de cálculo da contribuição são uma só para toda a pessoa jurídica, de acordo com a 

"atividade econômica preponderante" desenvolvida (art. 581, §§1º e 2º, da CLT). 

Dito de outro modo, a diferenciação de alíquotas em razão da individualização de 

estabelecimentos por CNPJ próprio entre a matriz e a filial da empresa não se aplica, 
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regra geral, em relação às contribuições devidas a terceiros previstas no art. 3º, da 

Lei nº 11.457/2007. O escritório (filial) da indústria, a despeito de possuir CNPJ 

próprio, dela não se separa. Ao contrário, o escritório filial existe em função da 

matriz industrial, consubstanciando com ela uma única pessoa jurídica e com 

objetivo único. STJ. 2ª Turma. REsp 1.634.693-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 22/11/2016 

 

Súmula 585-STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 

134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o 

veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 

 

Súmula 584-STJ: As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com 

as sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro 

privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1º, da Lei n. 

8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 

da Lei n. 10.684/2003. 

 

STF 851 - DEPOSITÁRIO INFIEL DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. 

Inconstitucionalidade da Lei nº 8.866/94 

É inconstitucional a Lei nº 8.866/94, que estabelece a possibilidade de prisão do 

depositário infiel de débitos tributários.  

Esta é uma ferramenta desproporcional de aumento de arrecadação, que viola os 

princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e as súmulas 

vinculantes 28 e 25. STF. Plenário. ADI 1055/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

15/12/2016 

 

STF 851 – COFINS. Portaria nº 655/93 e parcelamento de débitos de COFINS 

Não viola o princípio da isonomia e o livre acesso à jurisdição a restrição de ingresso 

no parcelamento de dívida relativa à Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS, instituída pela Portaria nº 655/93, dos contribuintes 

que questionaram o tributo em juízo com depósito judicial dos débitos tributários. 

STF. Plenário. RE 640905/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/12/2016 (repercussão 

geral) 

 

STJ 596 - DIREITO ADUANEIRO. Não isenção de PIS/PASEP/COFINS sobre as 

receitas conexas ao frete contratadas em separado do próprio frete 

As hipóteses de isenção e suspensão de incidência relativas às contribuições ao 

PIS/PASEP e COFINS previstas nos artigos 14, II, IX, § 1°, da MP 2.158-35/01; 6°, 

I e III, da Lei 10.833/03; 5°, I e III, da Lei 10.637/02 e 40, §§ 6º-A, 7º e 8º, da Lei 

10.865/2004 não abrangem as receitas conexas ao frete contratadas em separado do 

próprio frete de mercadorias destinadas à exportação com a entidade Operadora de 

Transporte Multimodal de Cargas (OTM) por Empresas Comerciais Exportadoras 

- ECE. STJ. 2ª Turma. REsp 1.577.126-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 

em 6/12/2016 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! STF 855 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. A imunidade 

tributária subjetiva é aplicada se a entidade imune for contribuinte de fato? 

A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de 

contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo 



Instagram @Magistraturaestadualemfoco @dizerodireito – Dezembro de 2017 

irrelevante, para a verificação da existência do beneplácito constitucional, a 

repercussão econômica do tributo envolvido.  

• Se a entidade imune for contribuinte de DIREITO: incide a imunidade subjetiva.  

• Se a entidade imune for contribuinte de FATO: NÃO incide a imunidade subjetiva. 

STF. Plenário. RE 608872/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22 e 23/2/2017 

(repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!!! STF 855 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Os requisitos para o 

gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar 

Os requisitos para o gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar. 

STF. Plenário. ADI 2028/DF, ADI 2036/DF, ADI 2228/DF, rel. orig. Min. Joaquim 

Barbosa, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgados em 23/2 e 2/3/2017 (Info 855). STF. 

Plenário. RE 566622/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/2/2017 

 

STF 855 – ICMS. Constitucionalidade de regime tributário opcional com redução 

da base de cálculo condicionada à renúncia ao regime de apuração normal de 

créditos e débitos  

No Rio Grande do Sul foi editada uma lei prevendo que as empresas 

transportadoras teriam duas opções de tributação do ICMS: 

1ª) poderiam continuar com o sistema normal de créditos e débitos inerente ao 

ICMS;  

2ª) poderiam aderir a um regime tributário opcional no qual teriam a redução da 

base de cálculo para o percentual de 80%, condicionada ao abandono do regime de 

apuração normal de créditos e débitos.  

O STF entendeu que não é inconstitucional lei estadual que permita que o 

contribuinte opte por um regime especial de tributação de ICMS com base de cálculo 

reduzida, mediante expressa renúncia ao aproveitamento de créditos relativos ao 

imposto pago em operações anteriores, ainda que proporcional. Esta norma não 

viola o princípio da não cumulatividade.  

Assim, se a empresa contribuinte optar pelo sistema da base de cálculo reduzida, 

não terá direito ao creditamento de ICMS. STF. 1ª Turma. AI 765420 AgR-

segundo/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 

21/2/2017 

 

STJ 597 – ICMS. Mesmo que o contratante tenha se tornado inadimplente, a 

empresa prestadora do serviço de comunicação não terá direito de receber de volta 

o ICMS pago 

As empresas de telefonia primeiro prestam o serviço de comunicação e, depois, ao 

final do mês, cobram o preço do serviço (conta de telefone). O que acontece com o 

ICMS se o consumidor final do serviço fica inadimplente e não paga a mensalidade? 

Neste caso, a empresa prestadora do serviço poderá pedir de volta o valor que recolheu 

a título de ICMS alegando que o preço do serviço não foi pago? 

NÃO. Ainda que as prestações de serviços de comunicação sejam inadimplidas pelo 

consumidor-final (contratante), não cabe a recuperação dos valores pagos pela 

prestadora (contratada) a título de ICMS-comunicação incidentes sobre o serviço 

prestado. 

O fato gerador do ICMS-comunicação ocorre com a prestação onerosa do serviço 

de comunicação. A circunstância de o contratante (consumidor-final) ter se tornado 

inadimplente não interessa para o fato gerador. STJ. 1ª Turma. REsp 1.308.698-SP, 

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/12/2016 
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IMPORTANTÍSSIMO!!! STF 856 - IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS. Os livros 

eletrônicos gozam de imunidade tributária. Os componentes eletrônicos que fazem 

parte de curso em fascículos de montagem de placas gozam de imunidade tributária 

A imunidade tributária constante do art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal (CF), 

aplica-se ao livro eletrônico (“e-book”), inclusive aos suportes exclusivamente 

utilizados para fixá-lo. STF. Plenário. RE 330817/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado 

em 8/3/2017 (repercussão geral). 

A imunidade da alínea “d” do inciso VI do art. 150 da CF/88 alcança componentes 

eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos. 

STF. Plenário. RE 595676/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/3/2017 

(repercussão geral). 

 

STF 856 - ICMS Inconstitucionalidade de lei estadual que concede isenção de ICMS 

para empresas patrocinadoras de bolsas de estudo 

É inconstitucional lei estadual que concede, sem autorização de convênio 

interestadual, dedução de ICMS para empresas que patrocinarem bolsas de estudo 

para professores.  

O Estado-membro só pode conceder isenção de ICMS se isso tiver sido combinado 

com os demais Estados-membros/DF por meio de um convênio. É o que prevê o art. 

155, § 2º, XII, “g”, da CF/88 e o art. 1º da LC 24/75. STF. Plenário. ADI 2663/RS, Rel. 

Min. Luiz Fux, julgado em 8/3/2017 

 

STF 856 – ICMS. Inconstitucionalidade de lei estadual que concede vantagens no 

parcelamento do ICMS para empresas que aderirem a programa de geração de 

empregos 

É inconstitucional lei estadual que concede, sem autorização de convênio 

interestadual, vantagens no parcelamento de débitos do ICMS para empresas que 

aderirem a programa de geração de empregos.  

O Estado-membro só pode conceder benefícios de ICMS se isso tiver sido 

previamente autorizado por meio de convênio celebrado com os demais Estados-

membros e DF, nos termos do art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88 e o art. 1º da LC 

24/75.  

A concessão unilateral de benefícios de ICMS sem previsão em convênio representa 

um incentivo à guerra fiscal. STF. Plenário. ADI 3796/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 8/3/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 857 - PIS/COFINS. O valor pago a título de ICMS não deve 

ser incluído na base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não compõe a base 

de cálculo para a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS. STF. Plenário. 

RE 574706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017 (repercussão geral) 

Obs: o STJ possui entendimento em sentido contrário: STJ. 1ª Seção. REsp 1.144.469-

PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 10/8/2016 (recurso repetitivo) (Info 594) 

 

IMPORTANTE!! STF 859 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Mesmo antes 

da EC 20/98, a contribuição social a cargo do empregador incidia sobre quaisquer 

ganhos habituais do empregado 
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A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do 

empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998. STF. 

Plenário. RE 565160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/3/2017 (repercussão 

geral) 

 

STF 859 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A contribuição social do 

empregador rural sobre a receita bruta, prevista no art. 25 da Lei 8.212/91, com 

redação dada pela Lei 10.256/2001, é constitucional 

É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural 

pessoa física, instituída pela Lei nº 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta 

obtida com a comercialização de sua produção. STF. Plenário. RE 718874/RS, Rel. 

Orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29 e 

30/3/2017 (repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!! STF 860 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Empresa privada com 

finalidade lucrativa e que for arrendatária de imóvel público não goza de imunidade 

tributária 

A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, não 

se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela 

exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é 

constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.  

Ex: a União, proprietária de um grande terreno localizado no Porto de Santos, 

arrendou este imóvel para a Petrobrás (sociedade de economia mista), que utiliza o 

local para armazenar combustíveis. Antes do arrendamento, a União não pagava 

IPTU com relação a este imóvel em virtude da imunidade tributária recíproca. 

Depois que houve o arrendamento, a Petrobrás passa a ter que pagar o imposto. 

STF. Plenário. RE 594015/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/4/2017 

(repercussão geral) 

 

IMPORTANTE!! STF 860 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Se uma pessoa jurídica 

de direito público faz contrato de cessão de uso de imóvel com empresa privada, esta 

última não goza de imunidade e deverá pagar IPTU 

Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a 

pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.  

Ex: a União celebrou contrato de concessão de uso de imóvel com uma empresa 

privada por meio da qual esta última poderia explorar comercialmente determinado 

imóvel pertencente ao patrimônio público federal. A empresa privada queria deixar 

de pagar IPTU alegando que o imóvel gozaria de imunidade tributária. O STF não 

aceitou a tese e afirmou que não incide a imunidade neste caso. STF. Plenário. RE 

601720/RJ, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 

6/4/2017 (repercussão geral) 

 

STF 860 – IPI. O art. 2º da Lei 8.393/91 era constitucional 

Surge constitucional, sob o ângulo do caráter seletivo, em função da essencialidade 

do produto e do tratamento isonômico, o art. 2º da Lei nº 8.393/91, a revelar alíquota 

máxima de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de 18%, assegurada 

isenção, quanto aos contribuintes situados na área de atuação da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, e autorização para redução de até 50% 
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da alíquota, presentes contribuintes situados nos Estados do Espírito Santo e do Rio 

de Janeiro.  

Obs: o art. 2º da Lei nº 8.393/91 encontra-se atualmente revogado. Dessa forma, este 

julgamento do STF refere-se a casos concretos ocorridos na época em que vigia essa 

norma. STF. Plenário. RE 592145/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5/4/2017 

(repercussão geral) 

 

STJ 600 – PIS E COFINS. Incide PIS e COFINS sobre o percentual repassado pela 

empresa de transporte à empresa rodoviária que vende as passagens 

Incide a contribuição ao PIS e COFINS sobre o valor do percentual repassado pelas 

empresas de transporte de passageiros às empresas rodoviárias.  

Ex: a “Viação Segura Ltda.” é uma empresa que realiza transporte intermunicipal 

de passageiros. Ela vende suas passagens por meio da uma empresa rodoviária. Em 

troca, a empresa rodoviária retém 10% do valor das passagens para si. Esse valor 

que a empresa rodoviária retém continua sendo considerado como faturamento da 

empresa de transporte e, por isso, deve ser incluído na base de cálculo do PIS e 

COFINS. STJ. 2ª Turma. REsp 1.441.457-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 16/3/2017 

 

STJ 601 – ICMS. O valor da TUSD compõe a base de cálculo do ICMS 

A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõe o preço final da 

operação de fornecimento de energia elétrica e está incluída na base de cálculo do 

ICMS.  

O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em 

vista que as fases de geração, transmissão e distribuição da energia são 

indissociáveis. Assim, o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a 

referente à TUSD - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base 

de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da LC 87/96. STJ. 1ª Turma. REsp 

1.163.020-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/3/2017 

 

STJ 602 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ECT tem direito à repetição do indébito 

relativo ao ISS sem necessidade de prova de ter assumido o encargo pelo tributo e 

sem autorização dos tomadores dos serviços 

Os Correios gozam de imunidade tributária recíproca, razão pela qual os 

Municípios não podem cobrar ISS sobre a prestação dos serviços postais.  

Ocorre que, durante muitos anos, alguns Municípios cobravam o imposto porque 

ainda não se tinha uma certeza, na jurisprudência, acerca da imunidade dos 

Correios.  

A ECT pode pleitear à repetição do indébito relativo ao ISS cobrado sobre os 

serviços postais. Para isso, os Correios não precisam provar que assumiram o 

encargo pelo tributo nem precisam estar expressamente autorizados pelos 

tomadores dos serviços.  

Presume-se que os Correios não repassaram o custo do ISS nas tarifas postais 

cobradas dos tomadores dos serviços. Isso porque a empresa pública sempre 

entendeu e defendeu que não estava sujeita ao pagamento desse imposto.  

Não havendo repasse do custo do ISS ao consumidor final, os Correios podem 

pleitear a restituição sem necessidade de autorização do tomador dos serviços. STJ. 

2ª Turma. REsp 1.642.250-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/3/2017 
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STJ 603 – REFIS. Homologação da opção pelo REFIS e prestação de garantia ou 

arrolamento 

Mesmo que a pessoa faça a adesão ao REFIS, os seus bens que estavam penhorados 

na execução fiscal continuam penhorados.  

Para ter direito de aderir ao REFIS, a pessoa deverá oferecer uma garantia à União, 

salvo se o crédito já estiver garantido em medida cautelar fiscal ou execução fiscal. 

Diante da conjugação dessas duas regras acima, conclui-se que: Excetuadas as 

hipóteses em que o crédito está garantido em medida cautelar fiscal ou execução 

fiscal, a homologação da opção pelo REFIS está sujeita à prestação de garantia ou 

arrolamento. STJ. 1ª Seção. EREsp 1.349.584-MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

26/4/2017 

 

STJ 604 – PERDIMENTO. O erro na classificação aduaneira de produtos 

importados, sem a constatação de má-fé do importador, não gera pena de 

perdimento 

O erro culposo na classificação aduaneira de mercadorias importadas e 

devidamente declaradas ao fisco não se equipara à declaração falsa de conteúdo e, 

portanto, não legitima a imposição da pena de perdimento. STJ. 1ª Turma. REsp 

1.316.269-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 6/4/2017 

 

STJ 604 - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. Caso IPSEMG (STF ADI 3106-MG) e 

repetição de indébito aos que, a partir de 14/4/2010, tenham sido cobrados sem 

adesão aos serviços de saúde 

A partir de 14/4/2010 deve ser reconhecida a natureza contratual da relação firmada 

entre os servidores do Estado de Minas Gerais e o IPSEMG, instituída pelo art. 85 

da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, sendo garantida a restituição de indébito 

somente àqueles que, após essa data, não tenham aderido expressa ou tacitamente 

aos serviços de saúde disponibilizados. STJ. 1ª Seção. REsp 1.348.679-MG, Rel. Min. 

Herman Benjamin, julgado em 23/11/2016 (recurso repetitivo) 

 

IMPORTANTE!! STJ 605 - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO Revogada a medida liminar que suspendia a exigibilidade do crédito 

tributário, volta a correr o prazo prescricional 

A revogação de liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário ocasiona 

a retomada do lapso prescricional para o Fisco, desde que inexistente qualquer outra 

medida constante do art. 151 do CTN ou recurso especial / extraordinário dotado de 

efeito suspensivo. STJ. 1ª Seção. EAREsp 407.940-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado 

em 10/5/2017  

 

STJ 606 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FGTS. É legítima a cobrança da 

contribuição social ao FGTS das empresas optantes pelo Simples 

As empresas optantes do Simples Nacional também estão obrigadas a pagar a 

contribuição ao FGTS prevista no art. 1º da LC 110/2001. STJ. 2ª Turma. REsp 

1.635.047-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/6/2017 

 

IMPORTANTE!! STF 861 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Não se pode aplicar a 

imunidade tributária recíproca se o bem está desvinculado de finalidade estatal 

A INFRAERO (empresa pública federal) celebrou contrato de concessão de uso de 

imóvel com uma empresa privada por meio da qual esta última poderia explorar 
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comercialmente um imóvel pertencente à INFRAERO. Vale ressaltar que esta 

empresa é uma concessionária de automóveis.  

A empresa privada queria deixar de pagar IPTU alegando que o imóvel gozaria de 

imunidade tributária. O STF não aceitou a tese e afirmou que não incide a 

imunidade neste caso. 

A atividade desenvolvida pela empresa tem por finalidade gerar lucro. 

Se fosse reconhecida a imunidade neste caso, isso geraria, como efeito colateral, uma 

vantagem competitiva artificial em favor da empresa, que teria um ganho em 

relação aos seus concorrentes. Afinal, a retirada de um custo permite o aumento do 

lucro ou a formação de preços menores, o que provoca desequilíbrio das relações de 

mercado. Não se pode aplicar a imunidade tributária recíproca se o bem está 

desvinculado de finalidade estatal. STF. Plenário. RE 434251/RJ, rel. orig. Min. 

Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/4/2017  

 

STF 870 – TAXAS. Base de cálculo da taxa municipal de fiscalização e 

funcionamento 

As taxas municipais de fiscalização e funcionamento não podem ter como base de 

cálculo o número de empregados ou ramo de atividade exercida pelo contribuinte. 

STF. 2ª Turma. ARE 990914/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2017 

A taxa de fiscalização e funcionamento pode ter como base de cálculo a área de 

fiscalização, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. 

STF. 1ª Turma. RE 856185 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 04/08/2015. 

 

IMPORTANTE!! STF 871 – TAXAS. Inconstitucionalidade de taxa de combate a 

sinistros instituída por lei municipal 

É inconstitucional taxa de combate a sinistros instituída por lei municipal.  

A prevenção e o combate a incêndios são atividades desenvolvidas pelo Corpo de 

Bombeiros, sendo consideradas atividades de segurança pública, nos termos do art. 

144, V e § 5º da CF/88.  

A segurança pública é atividade essencial do Estado e, por isso, é sustentada por 

meio de impostos (e não por taxa).  

Desse modo, não é possível que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, o 

Município venha a se substituir ao Estado, com a criação de tributo sob o rótulo de 

taxa. 

Tese fixada pelo STF: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a 

incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, 

porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” STF. Plenário. RE 643247/SP, 

Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 1º/8/2017 (repercussão geral) 

 

 


