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GRUPO I
DIREITO ADMINISTRATIVO
PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO
VEDAÇÃO AO NEPOTISMO
É inconstitucional lei estadual que excepciona a vedação da prática do nepotismo, permitindo que sejam
nomeados para cargos em comissão ou funções gratificadas de até dois parentes das autoridades
estaduais, além do cônjuge do Governador.
STF. Plenário. ADI 3745/GO, rel. Min. Dias Toffoli, 15/5/2013 (Info 706).
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA E NECESSIDADE DE GARANTIR CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais. No entanto, se a
invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a
instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa.
Assim, a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não dispensa a observância
do contraditório e ampla defesa prévios em âmbito administrativo.
STF. 2ª Turma. RMS 31661/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/12/2013 (Info 732).
STF. Plenário. MS 25399/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/10/2014 (Info 763).
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A Lei 9.784/99 entrou em vigor em 01/02/1999. Se o ato administrativo tiver sido praticado antes da
vigência dessa Lei, qual será o prazo e a partir de quando ele é contado?
O STJ possui o entendimento de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, quanto
aos atos administrativos anteriores à sua promulgação, inicia-se a partir da data de sua entrada em vigor,
ou seja, na data de sua publicação, em 1/2/99.
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PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/99
Qual o prazo de que dispõe a Administração Pública federal para anular um ato administrativo ilegal?
O prazo é de 5 anos, contados da data em que o ato foi praticado (art. 54 da Lei 9.784/99)

Assim, caso o ato ilegal tenha sido praticado antes da Lei n. 9.784/1999, a Administração tem o prazo de
5 anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.270.474-RN, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012 (Info 508).
AUDITORIA REALIZADA PELO TCU E ART. 54 DA LEI 9.784/99
O disposto no art. 54 da Lei 9.784/99 aplica-se às hipóteses de auditorias realizadas pelo TCU em âmbito
de controle de legalidade administrativa. Em outras palavras, ao realizar controle de legalidade
administrativa, o TCU somente poderá questionar a validade de atos que não tenham mais de 5 anos.
Passado este prazo, verifica-se a decadência.
STF. 1ª Turma. MS 31344/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/4/2013 (Info 703).
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Não é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do
consumidor decorrer de débitos pretéritos, o débito originar-se de suposta fraude no medidor de
consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária e inexistir aviso prévio ao consumidor
inadimplente.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012 (Info 508).

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS
Os recursos geridos pelos serviços sociais autônomos são considerados recursos públicos?
NÃO. Segundo entende o STF, os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora
compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos
como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública.
Assim, quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o
caráter de recurso público (STF. Plenário. ACO 1953 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
18/12/2013).
Os serviços sociais autônomos gozam de imunidade tributária recíproca?
NÃO. Os Serviços Sociais Autônomos, por não serem integrantes da Administração direta ou indireta, NÃO
gozam da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88 e nos arts. 9º , IV, “c” e 14 do CTN.
Por outro lado, é importante ressaltar que as entidades integrantes do cognominado Sistema “S” gozam de
isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55.
(STF. 1ª Turma. ARE 739369 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/06/2013).
Os serviços sociais autônomos gozam das prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública (ex:
prazo em dobro para recorrer)?
NÃO. As entidades paraestatais não gozam dos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública. Nesse
sentido: STF. AI 841548 RG, julgado em 09/06/2011.
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Os serviços sociais autônomos precisam realizar concurso público para contratar seu pessoal?
NÃO. Os serviços sociais autônomos, por possuírem natureza jurídica de direito privado e não integrarem a
Administração Pública, mesmo que desempenhem atividade de interesse público em cooperação com o
ente estatal, NÃO estão sujeitos à observância da regra de concurso público (art. 37, II, da CF/88) para

2

Os funcionários dos serviços sociais autônomos são estatutários ou celetistas?
Celetistas, ou seja, os funcionários dos serviços sociais autônomos são contratos e regidos pela CLT
considerando que, repita-se, tais entidades não integram a Administração Pública.

contratação de seu pessoal (STF. Plenário. RE 789874/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/9/2014)
(repercussão geral) (Info 759).
Vale ressaltar, no entanto, que o fato de as entidades do Sistema “S” não estarem submetidas aos ditames
constitucionais do art. 37, não as exime de manterem um padrão de objetividade e eficiência na
contratação e nos gastos com seu pessoal.
De quem é a competência para julgar as causas envolvendo os serviços sociais autônomos?
Em regra, a competência é da Justiça Comum Estadual (STF. RE 414375/SC, rel. Min. Gilmar Mendes,
31/10/2006). Nesse sentido:
Súmula 516-STF: O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito a jurisdição da justiça estadual.

RESPONSABILIDADE CIVIL
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETAMENTE CONTRA O SERVIDOR CAUSADOR DO DANO
A vítima poderá propor a ação diretamente contra o servidor causador do dano?
1ª corrente: NÃO. A vítima somente poderá ajuizar a ação contra o Estado (Poder Público). Se este for
condenado, poderá acionar o servidor que causou o dano em caso de dolo ou culpa. O ofendido não
poderá propor a demanda diretamente contra o agente público. Essa posição foi denominada de tese da
dupla garantia.
STF. 1ª Turma. RE 327904, Rel. Min. Carlos Britto, julgado em 15/08/2006.
STF. RE 344133, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 09/09/2008.
STF. RE 720275/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/12/2012.
2ª corrente: SIM. A vítima tem a possibilidade de escolher se quer ajuizar a ação:
• somente contra o Estado;
• somente contra o servidor público;
• contra o Estado e o servidor público em litisconsórcio.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.325.862-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/9/2013 (Info 532).
DICA:
No concurso da DPU, é possível que esse tema seja cobrado na prova discursiva. Provavelmente, você está
litigando contra a União, então verifique o posicionamento mais favorável ao assistido e fundamente com
base em uma dessas duas correntes.
A depender do caso concreto, o enunciado da questão pode dizer que a União deseja fazer a denunciação
da lide do servidor causador do dano. Você, como Defensor do autor, não quer isso porque irá demorar
ainda mais o processo. Logo, deverá sustentar que não é cabível a denunciação da lide. Existem precedentes
que fundamentam essa posição já que irá trazer uma nova discussão para o processo (culpa), o que só irá
retardar o desfecho, sendo ainda desnecessária já que a responsabilidade do Poder Público é objetiva.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM CASO DE SUICÍDIO DE PRESO É OBJETIVA
A Administração Pública está obrigada ao pagamento de pensão e indenização por danos morais no caso
de morte por suicídio de detento ocorrido dentro de estabelecimento prisional mantido pelo Estado.
Nessas hipóteses, não é necessário perquirir eventual culpa da Administração Pública.
Na verdade, a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é OBJETIVA.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.305.259-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/4/2013 (Info
520).
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LESÕES SOFRIDAS POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS EM TREINAMENTO
Não é cabível indenização por danos morais/estéticos em decorrência de lesões sofridas por militar das
Forças Armadas em acidente ocorrido durante sessão de treinamento, salvo se ficar demonstrado que o
militar foi submetido a condições de risco excessivo e desarrazoado.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 29.046-RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 21/2/2013 (Info 515).
Se for cobrado na prova discursiva, você pode mencionar esse entendimento e criticá-lo.
PRETENSÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE TORTURA NO REGIME MILITAR
As ações de indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o Regime
Militar de exceção são imprescritíveis.
Não se aplica o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.374.376-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/6/2013 (Info 523).
SERVIDOR OBRIGADO A PEDIR EXONERAÇÃO POR INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE ACUMULAÇÃO ILÍCITA DEVERÁ SER INDENIZADO
No caso em que o servidor público foi impedido irregularmente de acumular dois cargos públicos em
razão de interpretação equivocada da Administração Pública, o Estado deverá ser condenado e, na
fixação do valor da indenização, não se deve aplicar o critério referente à teoria da perda da chance, e
sim o da efetiva extensão do dano causado, conforme o art. 944 do CC.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.308.719-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/6/2013 (Info 530).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS TRÊS ENTES POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUS
A União — e não só Estados, Distrito Federal e Municípios — tem legitimidade passiva em ação de
indenização por erro médico ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/6/2014 (Info 543).
PRAZO PRESCRICIONAL
O prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 (CINCO) anos,
conforme previsto no Decreto 20.910/32, e não de três anos (regra do Código Civil), por se tratar de
norma especial, que prevalece sobre a geral.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.251.993-PR, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/12/2012 (recurso repetitivo)
(Info 512).
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado
ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.333.609-PB, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2012 (Info 507).
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RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELA FAZENDA E RENÚNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL
Caso o Poder Público tenha reconhecido administrativamente o débito, o termo inicial do prazo
prescricional de 5 anos para que servidor público exija seu direito será a data desse ato de
reconhecimento.
Para o STJ, o reconhecimento do débito implica renúncia, pela Administração, ao prazo prescricional já
transcorrido.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AgRg no AREsp 51.586-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012
(Info 509).
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PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO AJUIZADA PELO INSS CONTRA O EMPREGADOR
Se o INSS paga pensão por morte aos dependentes do segurado que morreu em virtude de acidente de
trabalho, a autarquia poderá ajuizar ação contra o empregador pedindo o ressarcimento desses valores
(art. 120 da Lei 8.213/91).
O prazo prescricional dessa ação é de 5 anos, contados da data da concessão do benefício.
Deve-se chamar atenção para o fato de que, passados os 5 anos, haverá a prescrição do próprio fundo de
direito.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.457.646-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/10/2014 (Info 550).

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA
DESAPROPRIAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELO ARRENDATÁRIO DE TERRA DESAPROPRIADA
A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que o arrendatário objetive ser
indenizado pelos prejuízos decorrentes da desapropriação por interesse social, para a reforma agrária, do
imóvel arrendado.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.130.124-PR, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 4/4/2013 (Info 522).
DISPENSA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
Na ação de desapropriação por utilidade pública, a citação do proprietário do imóvel desapropriado
dispensa a do respectivo cônjuge.
A desapropriação por utilidade pública rege-se pelo Decreto-Lei nº 3.365/41.
A ação de desapropriação é uma ação de natureza real, uma vez que tem por objeto (pedido) a
propriedade de um bem imóvel.
O CPC determina que, nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários, tanto o réu como o seu
cônjuge devem ser citados (§ 1º do art. 10).
Essa regra não se aplica nas ações de desapropriação por utilidade pública. Se a Fazenda Pública ajuíza ação
de desapropriação por utilidade pública contra o proprietário, o seu cônjuge não precisará ser citado. Isso
porque o art. 16 do DL 3.365/1941 (Lei das Desapropriações) dispõe que a “citação far-se-á por mandado
na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher”. Logo, não se aplica o § 1º do art.
10 do CPC considerando que esta é norma geral em relação ao art. 16 do DL 3.365/41, que é lei
específica.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.404.085-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 5/8/2014 (Info 547).
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A avaliação de que trata esse artigo é a administrativa ou a judicial? Em outras palavras, o valor da
indenização a ser paga será calculado com base no preço do imóvel no momento da avaliação
administrativa ou judicial?
No momento da avaliação judicial. Nas desapropriações para fins de reforma agrária, o valor da
indenização deve ser contemporâneo à avaliação efetivada em juízo, tendo como base o laudo adotado
pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da
avaliação administrativa.
De fato, a avaliação efetivada em juízo, ordinariamente, deverá se reportar à época em que for realizada
– e não ao passado – para fixar a importância correspondente ao bem objeto da expropriação, haja vista
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VALOR DA INDENIZAÇÃO
O art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 determina que o valor da indenização será calculado com base no
preço do imóvel no momento da perícia (avaliação): “no valor da indenização, que será contemporâneo
da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”

que exigir que esses trabalhos técnicos refiram-se à realidade passada (de anos, muitas vezes) pode
prejudicar a qualidade das avaliações e o contraditório.
Logo, quando o art. 26 do DL 3.365/41 afirma que a indenização, em regra, deverá corresponder ao valor
do imóvel apurado na data da perícia, ela está se referindo à avaliação judicial.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.459.124-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 18/9/2014 (Info 549).
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA E ÁREA DE RESERVA LEGAL
Não se encontrando averbada no registro imobiliário antes da vistoria, a reserva florestal não poderá ser
excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade do imóvel rural.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.235.220-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/4/2014 (Info 539).
O novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) modificou o tratamento legal e passou a dizer que as
reservas florestais devem ser registradas no órgão ambiental. Apesar disso, o STJ decidiu recentemente
que o Novo Código Florestal manteve inalterada a intenção do legislador de exigir a perfeita identificação
da área de reserva legal, modificando apenas o órgão responsável pelo registro e manutenção desses
dados, não se justificando a alteração do entendimento jurisprudencial a respeito da matéria.
STJ. 2ª Turma. REsp 1297128/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06/06/2013.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
INDENIZAÇÃO PAGA AO PROMISSÁRIO COMPRADOR NO CASO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
O promissário comprador do imóvel tem direito de receber a indenização no caso deste imóvel ter
sofrido desapropriação indireta, ainda que esta promessa não esteja registrada no Cartório de Registro
de Imóveis.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.204.923-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/3/2012 (Info 493).
PRAZO PRESCRICIONAL NO CASO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
O prazo prescricional no caso de ação de desapropriação indireta é de 10 anos.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.300.442-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/6/2013 (Info 523).
Cuidado: há súmula do STJ em sentido diferente:
Súmula 119-STJ: A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos.
Particularmente, penso que a súmula foi superada, mas quem sou eu?
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DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO SE CONFUNDE COM LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA
A limitação administrativa distingue-se da desapropriação, uma vez que nesta há transferência da
propriedade individual para o domínio do expropriante, com integral indenização; e naquela há, apenas,
restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer
indenização.
Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público.
Desse modo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que
esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta.
A edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade caracteriza uma limitação
administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de uma ação de direito pessoal,
e não de direito real, como é o caso da ação contra a desapropriação indireta.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1359433/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12/03/2013) (não
divulgado em informativo).
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TOMBAMENTO
RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL TOMBADO
A responsabilidade de reparar e conservar o imóvel tombado é do proprietário, salvo quando
demonstrado que ele não dispõe de recurso para proceder à reparação.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 176.140-BA, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/10/2012 (Info 507).
LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA
INDENIZAÇÃO
Em regra, o proprietário não tem direito à indenização por conta das limitações administrativas que
incidam sobre sua propriedade (a limitação administrativa é gratuita).
No entanto, excepcionalmente, a jurisprudência reconhece o direito à indenização quando a limitação
administrativa reduzir o valor econômico do bem.
O prazo prescricional para que o proprietário busque a indenização por conta das limitações
administrativas é de 5 anos.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.317.806-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/11/2012 (Info 508).

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
DENÚNCIA ANÔNIMA
É possível a instauração de processo administrativo com base em “denúncia anônima”?
SIM. Segundo o STJ, não há ilegalidade na instauração de processo administrativo com fundamento em
denúncia anônima, por conta do poder-dever de autotutela imposto à Administração e, por via de
consequência, ao administrador público.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1307503/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 06/08/2013.
PROVA EMPRESTADA
É possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, de prova emprestada validamente
produzida em processo criminal?
SIM. A jurisprudência do STJ e do STF são firmes no sentido de que é admitida a utilização no processo
administrativo de “prova emprestada” do inquérito policial ou do processo penal, desde que autorizada
pelo juízo criminal e respeitados o contraditório e a ampla defesa.
STJ. 1ª Seção. MS 17.472/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 13/6/2012.
Este “empréstimo” da prova é permitido mesmo que o processo penal ainda não tenha transitado em
julgado?
SIM. É possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, de prova emprestada validamente
produzida em processo criminal, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória. Isso porque, em regra, o resultado da sentença proferida no processo criminal não repercute
na instância administrativa, tendo em vista a independência existente entre as instâncias.
STJ. 2ª Turma. RMS 33.628-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/4/2013 (Info 521).
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UTILIZAÇÃO NO PAD DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DECRETADA NO JUÍZO CRIMINAL
É possível utilizar, em processo administrativo disciplinar, na qualidade de “prova emprestada”, a
interceptação telefônica produzida em ação penal, desde que devidamente autorizada pelo juízo criminal
e com observância das diretrizes da Lei nº 9.296/1996. (Lei de Interceptação Telefônica).
STJ. 1ª Seção. MS 16.146-DF, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 22/5/2013. (não divulgado em Info)
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DEFESA TÉCNICA
Súmula Vinculante nº 5 do STF: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo
disciplinar não ofende a Constituição.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS
Após o relatório ter sido produzido pela comissão, ele deverá ser apresentado ao servidor processado
para que este possa impugná-lo? Existe previsão na Lei nº 8.112/90 de alegações finais a serem
oferecidas pelo servidor após o relatório final ter sido concluído?
NÃO. Segundo entende o STJ, NÃO é obrigatória a intimação do interessado para apresentar alegações
finais após o relatório final de processo administrativo disciplinar. Isso porque não existe previsão legal
nesse sentido.
STJ. 1ª Seção. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013. (Info 523)
IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL POR SERVIDOR QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES
O servidor que realizou a sindicância pode também determinar a instauração de processo disciplinar,
designando a comissão processante, e, ao final dos trabalhos, aprovar o relatório final?
NÃO. O STJ decidiu que o servidor que participou das investigações na sindicância e concluiu que o
sindicado havia cometido a infração disciplinar, tanto que determinou a instauração do PAD, não pode,
posteriormente, ser a autoridade designada para aprovar o relatório final produzido pela comissão no
processo administrativo, uma vez que ele já formou seu convencimento no sentido da culpabilidade do
acusado.
STJ. 3ª Seção. MS 15.107-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 26/9/2012 (Info 505).
APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO, EM PAD, PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
É possível a demissão de servidor por improbidade administrativa em processo administrativo disciplinar.
Infração disciplinar grave que constitui ato de improbidade é causa de demissão do servidor, em
processo administrativo, independente de processo judicial prévio.
STJ. 3ª Seção. MS 14.140-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 26/9/2012 (não divulgado em Info).
SERVIDOR JÁ PUNIDO NÃO PODE SER NOVAMENTE JULGADO PARA AGRAVAR SUA PENA
Depois do servidor já ter sido punido, é possível que a Administração, com base na autotutela, anule a
sanção anteriormente cominada e aplique uma nova penalidade mais gravosa?
NÃO. A decisão administrativa que põe fim ao processo administrativo, à semelhança do que ocorre no
âmbito jurisdicional, possui a característica de ser definitiva.
Logo, o servidor público já punido administrativamente não pode ser julgado novamente para que sua
pena seja agravada mesmo que fique constatado que houve vícios no processo e que ele deveria receber
uma punição mais severa.
Assim, a anulação parcial do processo administrativo disciplinar para adequar a penalidade aplicada ao
servidor, consoante pareceres do órgão correspondente, ensejando aplicação de sanção mais grave
ofende o devido processo legal e a proibição da reformatio in pejus.
STJ. 3ª Seção. MS 10.950-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 23/5/2012 (não divulgado em Info).
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INTIMAÇÃO DO PROCESSADO
Em processo administrativo disciplinar não é considerada comunicação válida a remessa de telegrama para
o servidor público recebido por terceiro.
STJ. 3ª Seção. MS 14.016-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 29/2/2012.
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Tal posicionamento tem por base a Súmula 19 do STF, que dispõe: “É inadmissível segunda punição de
servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.”

EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do processo
administrativo disciplinar não gera, por si só, qualquer nulidade no feito. O excesso de prazo só tem o
condão de macular o processo administrativo se ficar comprovado que houve fundado e evidenciado
prejuízo, pois não há falar em nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief).
STJ. 2ª Turma. RMS 33.628-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/4/2013 (Info 521).
NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR
Deve ser aplicada a penalidade de demissão ao servidor público federal que obtiver proveito econômico
indevido em razão do cargo, independentemente do valor auferido (no caso, eram apenas R$ 40,00). Isso
porque não incide, na esfera administrativa, o princípio da insignificância quando constatada falta
disciplinar prevista no art. 132 da Lei 8.112/1990.
STJ. 1ª Seção. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013 (Info 523).
PAD E DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO
Deve ser aplicada a penalidade de destituição de cargo em comissão na hipótese em que se constate que
servidor não ocupante de cargo efetivo, valendo-se do cargo, tenha indicado irmão, nora, genro e
sobrinhos para contratação por empresas recebedoras de verbas públicas, ainda que não haja dano ao
erário ou proveito pecuniário e independentemente da análise de antecedentes funcionais.
STJ. 1ª Seção. MS 17.811-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/6/2013 (Info 526).
PRESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
Para infrações disciplinares praticadas por servidores públicos:
A regra geral do prazo prescricional para a punição administrativa de demissão é de 5 anos, nos termos
do art. 142, I da Lei nº 8.112/90, entre o conhecimento do fato e a instauração do processo
administrativo disciplinar.
Quando o servidor público comete infração disciplinar também tipificada como crime, somente se
aplicará o prazo prescricional da legislação penal se os fatos também forem apurados em ação penal.
Se não há notícia de apuração criminal, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto
no art. 142, I da Lei nº 8.112/90.
Para outras infrações administrativas apuradas pela Administração Pública:
Aplica-se o mesmo raciocínio acima exposto.
Desse modo, a pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração administrativa que
também configura crime em tese, somente se sujeita ao prazo prescricional criminal quando instaurada a
respectiva ação penal.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.116.477-DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 16/8/2012 (Info 502).

ART. 170 DA LEI 8.112/90 É INCONSTITUCIONAL
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TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
Para que o prazo prescricional tenha início, é necessário que a irregularidade praticada pelo servidor
chegue ao conhecimento da autoridade competente para instaurar o PAD ou o prazo já se inicia caso
outras autoridades do serviço público saibam do fato?
O prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal começa a fluir na data em que a irregularidade
praticada pelo servidor tornou-se conhecida por alguma autoridade do serviço público, e não,
necessariamente, pela autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar.
STJ. 1ª Seção. MS 20.162-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 12/2/2014 (Info 543).

O art. 170 da Lei nº 8.112/90 é compatível com a CF/88?
NÃO. O art. 170 da Lei nº 8.112/1990 é INCONSTITUCIONAL.
Para o STF, esse dispositivo viola os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, além de
atentar contra a imagem funcional do servidor.
STF. Plenário. MS 23262/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/4/2014 (Info 743).
Tema muito importante!!! Pode ser cobrado na prova discursiva:
Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos
assentamentos individuais do servidor.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
Não deve ser paralisado o curso de processo administrativo disciplinar apenas em função de ajuizamento
de ação penal destinada a apurar criminalmente os mesmos fatos investigados administrativamente.
As esferas administrativa e penal são independentes, não havendo falar em suspensão do processo
administrativo durante o trâmite do processo penal.
STJ. 1ª Seção. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013 (Info 523).
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS INDEPENDE DO RESULTADO DO PAD
Se o servidor público responder a processo administrativo disciplinar e for absolvido, ainda assim poderá
ser condenado a ressarcir o erário, em tomada de contas especial, pelo Tribunal de Contas da União.
STF. 1ª Turma. MS 27867 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 18/9/2012 (Info 680).
PAD É INDEPENDENTE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
As punições aplicáveis no PAD são independentes em relação às sanções determinadas na ação judicial
de improbidade administrativa, não havendo bis in idem caso o servidor seja punido nas duas esferas.
STJ. 1ª Seção. MS 15.848/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 24/04/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SÚMULA VINCULANTE 14 STF
A SV 14 NÃO pode ser aplicada para os casos de sindicância, que objetiva elucidar o cometimento de
infrações administrativas.
Pela simples leitura da súmula percebe-se que a sindicância não está incluída em seu texto já que não se
trata de procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária.
STF. 1ª Turma. Rcl 10771 AgR/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 4/2/2014 (Info 734).
CONCURSOS PÚBLICOS
REQUISITOS DO CARGO DEVEM ESTAR PREVISTOS NA LEI
No caso em que lei estadual que regule a carreira de professor estabeleça, como requisito para a
admissão no cargo, apenas a apresentação de diploma em ensino superior, não é possível que o edital do
respectivo concurso exija do candidato diploma de pós-graduação.
STJ. 2ª Turma. RMS 33.478-RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/3/2013 (Info 518).
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NEGATIVA DE NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE DEMISSÃO ANTERIOR
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VEDAÇÃO PARA MULHERES DEVE SER JUSTIFICADA, PROPORCIONAL E PREVISTA EM LEI
A imposição de discrímen de gênero para fins de participação em concurso público somente é compatível
com a Constituição nos excepcionais casos em que demonstradas a fundamentação proporcional e a
legalidade da imposição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
STF. 2ª Turma. RE 528684/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/9/2013 (Info 718).

Ocorre abuso de poder se a Administração Pública se nega a nomear candidato aprovado em concurso
para o exercício de cargo no serviço público estadual em virtude de anterior demissão no âmbito do
Poder Público Federal se inexistente qualquer previsão em lei ou no edital de regência do certame.
STJ. 6ª Turma. RMS 30.518-RR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/6/2012.
INCONSTITUCIONALIDADE DO PREENCHIMENTO DE CARGOS POR CONCURSO INTERNO
É inconstitucional a lei estadual que prevê que determinados cargos da Administração Pública serão
preenchidos mediante concurso do qual somente participarão servidores públicos (concurso interno).
Essa espécie de “promoção interna” viola o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37,
II, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 917/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, julgado em
6/11/2013 (Info 727).
CLÁUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PÚBLICO É CONSTITUCIONAL
É constitucional a regra denominada “cláusula de barreira”, inserida em edital de concurso público, que
limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas
os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame.
STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (Info 736).
PROVA DE TÍTULOS
As provas de títulos em concurso público para provimento de cargos públicos efetivos na Administração
Pública, em qualquer dos Poderes e em qualquer nível federativo, não podem ter natureza eliminatória.
A finalidade da prova de títulos é, unicamente, a de classificar os candidatos, sem jamais justificar sua
eliminação do certame.
STF. 1ª Turma. MS 31176/DF e MS 32074/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 2/9/2014 (Info 757).
VALIDADE DO TESTE PSICOTÉCNICO
É admitida a realização de exame psicotécnico em concursos públicos se forem atendidos os seguintes
requisitos: previsão em lei, previsão no edital com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e
possibilidade de recurso.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.429.656-PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 11/2/2014 (I. 535).
EXAME MÉDICO ADMISSIONAL POSSUI CARÁTER ELIMINATÓRIO EM CONCURSOS PÚBLICOS FEDERAIS
O candidato a cargo público federal pode ser eliminado em exame médico admissional, ainda que a lei
que discipline a carreira não confira caráter eliminatório ao referido exame.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.414.990-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/4/2014 (Info 538).
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VISÃO MONOCULAR
A pessoa que possui visão em apenas um dos olhos (visão monocular) pode ser considerada deficiente
para fins de reserva de vaga em concurso público?
SIM. Existe um enunciado do STJ espelhando essa conclusão:
Súmula 377-STJ: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas
reservadas aos deficientes.
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SURDEZ UNILATERAL
O candidato com surdez unilateral NÃO tem direito a participar do concurso público nas vagas reservadas aos
deficientes. A surdez unilateral não é considerada como deficiência auditiva segundo o Decreto 3.298/99.
STJ. Corte Especial. MS 18.966-DF, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Humberto Martins,
julgado em 2/10/2013 (Info 535).

INVESTIGAÇÃO SOCIAL
A jurisprudência entende que o fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura de ação
penal contra candidato, por si só, não pode implicar a sua eliminação.
A eliminação nessas circunstâncias, sem o necessário trânsito em julgado da condenação, violaria o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim, em regra, para que seja configurado antecedente criminal, é necessário o trânsito em julgado.
STJ. 2ª Turma. AgRg no RMS 39.580-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/2/2014 (Info
535).
CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL
Viola os princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso
público ou para nomeação de candidato aprovado apenas mediante publicação do chamamento em
Diário Oficial quando passado muito tempo entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa
imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato
acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.
STJ. 2ª Turma. AgRg no RMS 37.227-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/12/2012 (Info
515).
TESTE FÍSICO EM CONCURSO PÚBLICO E INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SEGUNDA CHAMADA
Os candidatos em concurso público NÃO têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão
física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se
houver previsão no edital permitindo essa possibilidade.
STF. Plenário. RE 630733/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2013 (Info 706).
TERMO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA ENVOLVENDO CONCURSO PÚBLICO
O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança no qual se discuta
regra editalícia que tenha fundamentado eliminação em concurso público é a DATA EM QUE O
CANDIDATO TOMA CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA SUA EXCLUSÃO DO CERTAME, e
não a da publicação do edital do certame.
STJ. Corte Especial. REsp 1.124.254-PI, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014 (Info 545).
Muita atenção porque esse julgado poderá ser cobrado como uma preliminar na prova prática.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE CONTRATA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM VEZ DE CONVOCAR ADVOGADOS
APROVADOS

TEORIA DO FATO CONSUMADO: INAPLICABILIDADE EM CONCURSO PÚBLICO
www.dizerodireito.com.br
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Julgado importante que pode ser cobrado tanto na prova de Direito Administrativo como na de Direito do
Trabalho.

12

Se existem candidatos aprovados para advogado da sociedade de economia mista e esta, no entanto, em
vez de convocá-los, contrata escritório de advocacia, tal contratação é ilegal, surgindo o direito subjetivo
de que sejam nomeados os aprovados.
Segundo entende o STF, a ocupação precária por terceirização para desempenho de atribuições idênticas
às de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, configura
ato equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, ensejando o direito à nomeação.
A competência para julgar essa ação é da Justiça do Trabalho. Isso porque essa Justiça laboral
especializada é competente para julgar não apenas as demandas relacionadas com o contrato de
trabalho já assinado, mas também para as questões que envolvam o período pré-contratual.
STF. 2ª Turma. ARE 774137 AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 14/10/2014 (Info 763).

A posse ou o exercício em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório não implica a
manutenção, em definitivo, do candidato que não atende a exigência de prévia aprovação em concurso
público (CF, art. 37, II), valor constitucional que prepondera sobre o interesse individual do candidato,
que não pode invocar, na hipótese, o princípio da proteção da confiança legítima, pois conhece a
precariedade da medida judicial.
Em suma, não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que assumiram o cargo público por
força de decisão judicial provisória posteriormente revista.
STF. Plenário. RE 608482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/8/2014 (repercussão geral) (Info 753).
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR EM CASO DE NOMEAÇÃO TARDIA
A nomeação tardia a cargo público em decorrência de decisão judicial NÃO gera direito à indenização.
STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 30.054-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/2/2013
(Info 515).

SERVIDORES PÚBLICOS
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA EXERCER ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DE SEU CARGO
A Administração Pública não pode, sob a simples alegação de insuficiência de servidores em determinada
unidade, designar servidor para o exercício de atribuições diversas daquelas referentes ao cargo para o
qual fora nomeado após aprovação em concurso.
STJ. 2ª Turma. RMS 37.248-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/8/2013 (Info 530).
IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL
Súmula Vinculante 37-STF: Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E RECEBIMENTO DURANTE AS FÉRIAS
O servidor público tem direito de continuar recebendo o auxílio-alimentação mesmo durante o período
em que estiver de férias.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.360.774-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/6/2013 (Info 525).
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IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR
O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido
de manter o regime jurídico existente no momento em que ingressou no serviço público. No entanto, as
mudanças no regime jurídico do servidor não podem reduzir a sua remuneração, considerando que o art.
37, XV, da CF/88 assegura o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
No caso concreto, os servidores de determinado órgão público tinham jornada de trabalho de 20 horas
semanais. Foi editada, então, uma Lei aumentando a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem,
contudo, majorar a remuneração paga.
O STF entendeu que a lei que alterou a jornada de trabalho não poderia ser aplicada aos servidores que,
antes de sua edição, já estivessem legitimamente subordinados à carga horária inferior. Isso porque, se
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PRAZO PRESCRICIONAL PARA PLEITEAR FÉRIAS NÃO GOZADAS
Se um servidor público federal passar à inatividade no serviço público, o prazo prescricional para pleitear
indenização referente a férias não gozadas por ele tem início na data da sua inatividade. Isso porque o
termo inicial do prazo prescricional para pleitear indenização referente a férias não gozadas inicia-se com
a impossibilidade de o servidor usufruí-las.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 255.215-BA, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/12/2012. (Info 514)

fossem obrigados a trabalhar mais sem aumento da remuneração, haveria uma redução proporcional dos
vencimentos recebidos.
Assim, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se
houver formal elevação proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por
violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental.
STF. Plenário. ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/10/2014 (repercussão geral) (Info 762).
STF. Plenário. MS 25875/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/10/2014 (Info 762).
INCONSTITUCIONALIDADE DA ASCENSÃO E TRANSPOSIÇÃO
A ascensão e a transposição constituem formas inconstitucionais de provimento derivado de cargos por
violarem o princípio do concurso público.
STF. Plenário. ADI 3341/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 29/5/2014 (Info 748).
CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EFEITOS TRABALHISTAS
É nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em
concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação ao empregado
eventualmente contratado, ressalvados:
• o direito de ele receber os salários referentes ao período trabalhado; e
• o direito de ele levantar os depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90).
STF. Plenário. RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014 (repercussão geral) (Info 756).
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GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GENÉRICA DEVE SER ESTENDIDA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
a) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira
ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores
inativos e pensionistas;
b) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da
publicação da EC 20/1998 e da EC 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes
da EC 41/2003;
c) com relação aos servidores que se aposentaram após a EC 41/2003, devem ser observados os
requisitos estabelecidos na regra de transição contida em seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade
integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF, redação original, para os servidores que
ingressaram no serviço público após a publicação da EC 41/2003; e
d) com relação aos servidores que tivessem ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e se
aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a
incidência das regras de transição fixadas pela EC 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data
de vigência da EC 41/2003.
STF. Plenário. RE 596962/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/8/2014 (Info 755).
STJ. STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.372.058-CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 4/2/2014 (I. 534).
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO E INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90
O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 deve ser aplicado também nas hipóteses em que a pessoa foi contratada
temporariamente, nos termos do art. 37, IX da CF/88?
A 1ª Turma do STF decidiu que SIM. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos
servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a
Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 705.140-RG, Rel. Min.
Teori Zavascki (STF. 1ª Turma. ARE 839606 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11/11/2014).
É importante, no entanto, ressaltar que o STJ possui precedente mais antigo em sentido contrário: STJ. 1ª
Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 45.467-MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 5/3/2013 (I 518).

GDASST
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Súmula Vinculante 34-STF: A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho —
GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60
(sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando
tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO
O teto de retribuição fixado pela EC nº 41/2003 é de eficácia imediata e todas as verbas de natureza
remuneratória recebidas pelos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios devem se submeter a ele, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
A aplicação imediata da EC nº 41/2003 e a redução das remunerações acima do teto não afrontou o
princípio da irredutibilidade nem violou a garantia do direito adquirido.
Em outras palavras, com a EC nº 41/2003, quem recebia acima do teto fixado, teve a sua remuneração
reduzida para respeitar o teto. Essa redução foi legítima.
STF. Plenário. RE 609381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 2/10/2014 (Info 761).
TETO REMUNERATÓRIO E SERVIDOR QUE OCUPA DOIS CARGOS ACUMULÁVEIS

A acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois
cargos de profissionais da área de saúde legalmente exercidos, nos termos autorizados pela CF/88, não
se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim.
STJ. 2ª Turma. RMS 38.682-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012 (Info 508).
CONCEITO DE CARGO TÉCNICO PARA OS FINS DO ART. 37, XVI, “B”, DA CF/88
A CF/88 permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, XVI,
“b”).
Somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas
atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber.
Não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente
burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica.
Nesse sentido, atividades de agente administrativo, descritas como atividades de nível médio, não se
enquadram no conceito constitucional.
STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em
20/5/2014 (Info 747).
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IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS SE A JORNADA SEMANAL ULTRAPASSAR 60H
É vedada a acumulação de dois cargos públicos quando a soma da carga horária referente aos dois cargos
ultrapassar o limite máximo de 60 horas semanais.
No caso concreto, a servidora acumulava dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde e a
soma da carga horária semanal de ambos era superior a 60 horas. A servidora foi notificada para optar
por um dos dois cargos, tendo se mantido inerte. Diante disso, foi demitida de um deles por acumulação
ilícita de cargos públicos. A servidora impetrou mandado de segurança, mas o STJ reconheceu que a
demissão foi legal.
STJ. 1ª Seção. MS 19.336-DF, Rel. originária Min. Eliana Calmon, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 26/2/2014 (Info 549).
CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA FINS DE REMOÇÃO ABRANGE EMPREGADO PÚBLICO
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EC 77/2014
Inseriu no art. 142, § 3º, VIII, a previsão expressa de que a permissão para a acumulação de
cargos/empregos de profissionais da saúde aplica-se também aos militares (art. 37, inciso XVI, “c”).

O servidor público federal tem direito de ser removido a pedido, independentemente do interesse da
Administração, para acompanhar o seu cônjuge empregado de empresa pública federal que foi
deslocado para outra localidade no interesse da Administração.
O art. 36, parágrafo único, III, “a”, da Lei 8.112/1990 confere o direito ao servidor público federal de ser
removido para acompanhar o seu cônjuge SERVIDOR público que foi deslocado no interesse da
Administração.
A jurisprudência do STJ vem atribuindo uma interpretação ampliativa ao conceito de servidor público
para alcançar não apenas os que se vinculam à Administração Direta, mas também os que exercem suas
atividades nas entidades da Administração Indireta.
Desse modo, o disposto no referido dispositivo legal deve ser interpretado de forma a possibilitar o
reconhecimento do direto de remoção também ao servidor público que pretende acompanhar seu
cônjuge empregado de empresa pública federal.
STJ. 3ª Seção. MS 14.195-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/3/2013 (Info 519).
LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE
A Lei 8.112/90 prevê que poderá ser concedida licença ao servidor público federal para acompanhar seu
cônjuge ou companheira que foi deslocado para outro ponto do território nacional, podendo ali exercer
provisoriamente atividade compatível com seu cargo em órgão ou entidade da Administração Federal
direta, autárquica ou fundacional. Tal licença remunerada está prevista no § 2º do art. 84.
Contudo, o servidor não terá direito a essa licença remunerada se o cônjuge se mudou para outro
Município para assumir um cargo público decorrente de concurso público para o qual foi aprovado.
Em suma, a licença para o acompanhamento de cônjuge ou companheiro de que trata o § 2º do art. 84 da
Lei 8.112/1990 não se aplica aos casos de provimento originário de cargo público.
STF. 1ª Turma. MS 28620/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/9/2014 (Info 760).

Licença remunerada para
acompanhar cônjuge
Prevista no art. 84, § 2º.

Ocorre
quando
o
cônjuge/companheiro
do
servidor público federal se
transfere para outra localidade.
O cônjuge do servidor federal
não era servidor público, ou sua
mudança não tem relação direta
com esse vínculo que possuía
com o serviço público (ex.: se
mudou para fazer um mestrado).

Ocorre
quando
o
cônjuge/companheiro
do
servidor público federal se
transfere para outra localidade
A mudança do cônjuge do
servidor federal ocorreu pelo
fato de ele também ser servidor
público (de qualquer esfera) e
ter sido removido para outro
local a pedido (participou do
concurso de remoção).*

O servidor ficará sem trabalhar e O
servidor
ficará
lotado
sem receber.
provisoriamente na cidade de
seu cônjuge.
Dica: motivo “fraco” (interesse Dica: motivo “forte” (o cônjuge
alheio à Administração Pública). foi removido a pedido).*
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Remoção para acompanhar
cônjuge
Prevista no art. 36, parágrafo
único, III, “a”.
Ocorre
quando
o
cônjuge/companheiro
do
servidor público federal se
transfere para outra localidade
A mudança do cônjuge do
servidor federal ocorreu pelo
fato de ele também ser servidor
público (de qualquer esfera) e
ter sido removido para outro
local
no
interesse
da
Administração (remoção ex
officio).*
O servidor será removido para a
cidade de seu cônjuge (não é
algo provisório).
Dica: motivo “muito forte” (o
cônjuge foi removido de ofício).*
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Licença não remunerada para
acompanhar cônjuge
Prevista no caput e 1º do art. 84.
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Licença x remoção
Não se deve confundir a licença para acompanhar cônjuge (art. 84), que estudamos há pouco, com a
remoção para acompanhar cônjuge (art. 36) com. Compare:

* Essa distinção que está destacada em cinza é polêmica, havendo decisões afirmando isso (STJ. 1ª Turma.
REsp 1438400/PA) e outras dizendo que a remoção a pedido (concurso de remoção) também poderia gerar
o direito à remoção para acompanhar cônjuge (STJ. 2ª Turma. REsp 1382425/RN).
Adicional noturno (art. 75 DA LEI 8.112/90)
O adicional noturno previsto no art. 75 da Lei 8.112/1990 será devido ao servidor público federal que
preste o seu serviço em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, ainda
que o serviço seja prestado em regime de plantão.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.292.335-RO, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 9/4/2013 (Info 519).
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA SERVIDOR PÚBLICO
Súmula Vinculante 33-STF: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de
Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da
Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.
STF. Plenário. Aprovada em 9/4/2014.

PRAZO DA AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO
www.dizerodireito.com.br

Página

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (LEI 8.112/90)
A CF/88 prevê, em seu art. 40, § 1º, I, a possibilidade de os servidores públicos serem aposentados caso
se tornem total e permanentemente incapazes para o trabalho. Trata-se da chamada aposentadoria por
invalidez.
Em regra, a aposentadoria por invalidez será paga com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. Excepcionalmente, ela será devida com proventos integrais se essa invalidez for decorrente
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em
lei.
Assim, a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença
incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.
O art. 41, § 1º, I, da CF/88 é bastante claro ao exigir que a lei defina as doenças e moléstias que ensejam
aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Logo, esse rol legal deve ser tido como exaustivo
(taxativo).
STF. Plenário. RE 656860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/8/2014 (Info 755).
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CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM
Os servidores públicos que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física (art. 40, § 4º, III da CF/88) podem se valer destes índices para fazer a conversão do
“tempo especial” trabalhado em “tempo comum”?
NÃO. O STF afirmou que não se extrai da norma contida no art. 40, § 4º, III da CF/88 que exista o dever
constitucional de que o Presidente da República e o Congresso Nacional editem uma lei prevendo
contagem diferenciada para quem trabalhou parte de sua vida em atividades insalubres e, ao final,
averbe (registre e some) este período de forma maior para fins de aposentadoria. Em outras palavras,
para o STF, o art. 40, § 4º, III não garante necessariamente aos servidores este direito à conversão com
contagem diferenciada de tempo especial em tempo comum. O que este dispositivo garante é apenas o
direito à “aposentadoria especial” (com requisitos e critérios diferenciados).
Dessa feita, não se pode aplicar as regras de conversão do tempo especial em tempo comum previstas
para os trabalhadores em geral para os servidores públicos, considerando que a lei que vier a ser editada
regulamentando o art. 40, § 4º, III da CF/88 não estará obrigada a conceder este fator de conversão aos
servidores.
Logo, não cabe mandado de injunção para que servidor público pleiteie a verificação de contagem de
prazo diferenciado de serviço exercido em condições prejudiciais à saúde e à integridade física.
STF. Plenário. MI 3162 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/9/2014 (Info 758).

O prazo para que o servidor público proponha ação contra a Administração Pública pedindo a revisão do
ato de sua aposentadoria é de 5 anos, com base no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
Após esse período ocorre a prescrição do próprio fundo de direito.
STJ. 1ª Seção. Pet 9.156-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/5/2014 (Info 542).
PENSÃO POR MORTE E FILHO INVÁLIDO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Não se exige prova de dependência econômica para a concessão de pensão por morte a filho inválido de
servidor público federal.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.440.855-PB, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/4/2014 (Info 539).
PENSÃO POR MORTE E MENOR SOB GUARDA
O menor que, na data do óbito do servidor, esteja sob a guarda deste último, tem direito à pensão
temporária até completar 21 anos de idade (art. 217, II, "b" da Lei nº 8.112/90).
Vale ressaltar que é irrelevante o fato de a guarda ser provisória ou definitiva.
STF. 1ª Turma. MS 31687 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/3/2014 (Info 738).
STF. 2ª Turma. MS 31770/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/11/2014 (Info 766).
PENSÃO POR MORTE E SURGIMENTO DE OUTRO BENEFICIÁRIO
A viúva do servidor público federal tem direito à pensão vitalícia por morte (art. 217 da Lei 8.112/90).
O filho menor de 21 anos do servidor falecido também tem direito à pensão temporária por morte.
Se o servidor deixou viúva e filho menor, o valor da pensão por morte será dividido entre eles.
No caso concreto, o servidor faleceu deixando viúva e, até então, nenhum filho conhecido. A esposa
supérstite passou a receber a pensão quando foi surpreendida por uma citação a respeito de ação de
investigação de paternidade na qual se alegava que seu marido tinha um filho não reconhecido.
Após algum tempo, a ação é julgada procedente, reconhecendo-se que realmente o menor é filho do
falecido. A partir daí, a viúva terá que dividir o valor da pensão por morte com o outro herdeiro. No
entanto, a viúva, que vinha recebendo a totalidade do benefício, não terá que pagar ao filho
posteriormente reconhecido a quota das parcelas recebidas antes da sentença de reconhecimento da
paternidade. Os valores que ela já recebeu e que pertenciam ao filho reconhecido não poderão ser
exigidas porque são verbas alimentares, recebidas de boa-fé, sendo, portanto, irrepetíveis.
STJ. 3ª Turma. REsp 990.549-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 5/6/2014 (Info 545).
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SERVIDORES TEMPORÁRIOS (ART. 37, IX, DA CF/88)
É possível que, com fundamento no inciso IX, a Administração Pública contrate servidores temporários
para o exercício de atividades de caráter regular e permanente ou isso somente é permitido para
atividades de natureza temporária (eventual)?
O STF entende que o art. 37, IX, da CF/88 autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem
concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional,
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DESPEDIDA DE EMPREGADO PÚBLICO E MOTIVAÇÃO
Os servidores concursados de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos não gozam da estabilidade prevista no art. 41 da CF/88, salvo aqueles admitidos em período
anterior ao advento da EC nº 19/1998.
No entanto, em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia, a dispensa do empregado de
empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada.
A motivação do ato de dispensa tem por objetivo resguardar o empregado de uma possível quebra do
postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir.
STF. Plenário. RE 589998/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 20/3/2013 (Info 699).

como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis
ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
STF. Plenário. ADI 3068, Rel. p/ Ac. Min. Eros Grau, julgado em 25/08/2004.
STF. Plenário. ADI 3247/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/3/2014 (Info 740).
Servidores temporários para o HFA, SIVAM e SIPAM
O STF declarou inconstitucionais as contratações por tempo determinado autorizadas para atender as
atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas — HFA e aquelas desenvolvidas nos projetos do
Sistema de Vigilância da Amazônia — SIVAM e do Sistema de Proteção da Amazônia — SIPAM, previstas
no art. 2º, VI, “d” e “g”, da Lei nº 8.745/1993, com as alterações da Lei nº 9.849/1999.
Segundo o Min. Joaquim Barbosa, o inciso IX do art. 37 impõe duas limitações ao administrador público:
 limitação formal: exigência de uma lei que regulamente o tema;
 limitação material: exigência de que essa lei descreva as hipóteses em que será permitida a
contratação, o tempo máximo determinado e qual é a necessidade temporária de excepcional
interesse público que a justifica.
Essa limitação material é feita pela CF para impedir que o legislador edite normas que, disfarçadas de
situações do inciso IX, permitam burlar a regra do concurso público.
No caso dos servidores para o HFA, SIVAM e SIPAM, o STF entendeu que a Lei nº 8.745/93 não atendeu a
limitação material.
STF. Plenário. ADI 3237/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 26/3/2014.
LEI QUE INSTITUA HIPÓTESES ABRANGENTES E GENÉRICAS É INCONSTITUCIONAL
O STF decidiu que a lei do ente federativo regulamentando o art. 37, IX, da CF/88 não poderá prever
hipóteses abrangentes e genéricas de contratações temporárias sem concurso público.
Além disso, essa lei deverá especificar a contingência fática que caracteriza a situação de emergência.
A Lei questionada no STF era do Município de Bertópolis/MG e dizia que seria possível a contratação
temporária para “suprir necessidades de pessoal na área do magistério”.
Os Ministros entenderam que a lei municipal permitia de forma genérica e abrangente a contratação
temporária de profissionais para a realização de atividade essencial e permanente (magistério), sem
descrever as situações excepcionais e transitórias que fundamentam esse ato, como calamidades e
exonerações em massa, por exemplo.
STF. Plenário. RE 658026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 9/4/2014 (Info 742).
COMPETÊNCIA PARA JULGAR DEMANDAS PROPOSTAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS
A Justiça competente para julgar qualquer direito relacionado à contratação do servidor nos casos do art.
37, IX, é sempre a JUSTIÇA COMUM (estadual ou federal), não importando que a lei estadual ou
municipal estabeleça o regime da CLT, uma vez que o fez de forma indevida.
STF. 2ª Turma. AI 784188 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 10/05/2011.
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RECEBIMENTO DE VALORES POR MEIO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
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ANÁLISE DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI Nº 8.745/93
Segundo decidiu o STJ, é possível nova contratação temporária, mesmo em prazo inferior a 24 meses,
uma vez que essa contratação será para outra função pública e para outro órgão sem qualquer relação de
dependência com aquele para o qual fora contratado anteriormente.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.433.037-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/2/2014 (Info 540).

Se o servidor público recebe valores por força de decisão administrativa posteriormente revogada, tal
quantia poderá ser exigida de volta pela Administração Pública?
NÃO. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores
recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei
por parte da Administração Pública.
Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público, em regra, tem a justa expectativa de
que são legais os valores pagos pela Administração Pública, porque jungida à legalidade estrita.
Assim, diante da ausência da comprovação da má-fé no recebimento dos valores pagos indevidamente
por erro de direito da Administração, não se pode efetuar qualquer desconto na remuneração do
servidor público, a título de reposição ao erário.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012 (recurso
repetitivo).
RECEBIMENTO DOS VALORES POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL
Se o servidor público recebe valores por força de decisão judicial posteriormente revogada, tal quantia
poderá ser exigida pela Administração Pública?
SIM. É devida a restituição ao erário dos valores de natureza alimentar pagos pela Administração Pública
a servidores públicos em cumprimento a decisão judicial precária posteriormente revogada.
O STJ entende que, neste caso, não se pode falar em boa-fé do servidor, considerando que ele sabia que
poderia haver alteração da decisão que tinha caráter precário (provisório).
STJ. 1ª Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.
O servidor público recebe valores por sentença judicial transitada em julgado. Posteriormente, esta
sentença é desconstituída em ação rescisória. O servidor deverá devolver as quantias percebidas?
NÃO. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não é devida a restituição dos
valores que, por força de decisão transitada em julgado, foram recebidos de boa-fé, ainda que
posteriormente tal decisão tenha sido desconstituída em ação rescisória (STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp
2.447/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 17/04/2012).
O entendimento consolidado segundo o qual é legítimo o desconto de valores pagos em razão do
cumprimento de decisão judicial precária, posteriormente revogada, não tem aplicação neste caso
porque aqui o pagamento decorreu de sentença judicial definitiva, que só depois foi desconstituída em
ação rescisória.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 463.279/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 02/09/2014.
SITUAÇÃO
I — Servidor recebe por decisão ADMINISTRATIVA depois revogada
II — Servidor recebe por decisão JUDICIAL não definitiva depois reformada
III — Servidor recebe por sentença TRANSITADA EM JULGADO e que
posteriormente é rescindida

TERÁ QUE DEVOLVER?
NÃO
SIM
NÃO
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NOÇÕES GERAIS
ILEGALIDADE X IMPROBIDADE
Toda conduta ilegal é um ato de improbidade administrativa?
NÃO. Conforme explica o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, a distinção entre conduta ilegal e conduta
ímproba imputada a agente público ou privado é muito antiga.
A ilegalidade e a improbidade não são situações ou conceitos intercambiáveis, cada uma delas tendo o
seu significado.
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão (nocivo) do agente, atuando com
desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.
Em outras palavras, nem todas as vezes que o agente praticar um ato ilegal, ele terá cometido um ato
ímprobo. Para que o ato ilegal seja considerado ímprobo, exige-se um plus, que é o intuito de atuar com
desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.
A confusão entre os dois conceitos existe porque o art. 11 da Lei nº 8.429/92 prevê como ato de
improbidade qualquer conduta que ofenda os princípios da Administração Pública, entre os quais se
inscreve o da legalidade (art. 37 da CF). Mas isso não significa, repito, que toda ilegalidade é ímproba.
A conduta do agente não pode ser considerada ímproba analisando-se a questão apenas do ponto de
vista objetivo, o que iria gerar a responsabilidade objetiva.
Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, corre-se o risco de adotar-se a
responsabilidade objetiva.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014 (Info 540).

10.2 SUJEITOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
TERCEIRO
O que é o “terceiro” para fins de improbidade administrativa?
Terceiro é a pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo agente público, induziu ou concorreu para a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficiou direta ou indiretamente.
Desse modo, o papel do terceiro no ato de improbidade pode ser o de:
 induzir (instigar, estimular) o agente público a praticar o ato de improbidade;
 concorrer para o ato de improbidade (auxiliar o agente público a praticar);
 ser beneficiário do ato de improbidade (obter vantagem direta ou indireta).
O “terceiro” pode ser uma pessoa jurídica?
SIM. Apesar de existirem vozes em sentido contrário (ex.: Carvalho Filho), prevalece que “as pessoas
jurídicas que participem ou se beneficiem dos atos de improbidade sujeitam-se à Lei 8.429/1992” (STJ. REsp
1.122.177/MT, DJE 27/04/2011).

ELEMENTO SUBJETIVO
Critério objetivo
www.dizerodireito.com.br
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O AGENTE PÚBLICO DEVE TER PRATICADO O ATO NESSA QUALIDADE
Não comete ato de improbidade administrativa o médico que cobra honorários por procedimento
realizado em hospital privado que também seja conveniado à rede pública de saúde, desde que o
atendimento não seja custeado pelo próprio sistema público de saúde.
Em outras palavras, médico de hospital conveniado com o SUS que cobra do paciente por uma cirurgia
que já foi paga pelo plano de saúde não pratica improbidade administrativa.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.414.669-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/2/2014 (Info 537).
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IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO APENAS CONTRA O TERCEIRO
É possível imaginar que exista ato de improbidade com a atuação apenas do “terceiro” (sem a
participação de um agente público)? É possível que, em uma ação de improbidade administrativa, o
terceiro figure sozinho como réu?
NÃO. Para que o terceiro seja responsabilizado pelas sanções da Lei nº 8.429/92 é indispensável que seja
identificado algum agente público como autor da prática do ato de improbidade.
Assim, não é possível a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a
concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.171.017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 25/2/2014 (Info 535).

Art. 9º — Atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito Exige DOLO
do agente público
Art. 10 — Atos de improbidade que causam prejuízo ao erário
Pode ser DOLO ou, no
mínimo, CULPA
Art. 11 — Atos de improbidade que atentam contra princípios da Exige DOLO
administração pública
AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA AGENTES POLÍTICOS É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA
Para o STJ, a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias,
ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de
responsabilidade.
STJ. Corte Especial. AgRg na Rcl 12.514-MT, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 16/9/2013 (Info 527).
COMPETÊNCIA PARA JULGAR IMPROBIDADE E VERBAS TRANSFERIDAS PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO
De quem será a competência para julgar ação de improbidade em caso de desvio de verbas transferidas
pela União ao Município por meio de convênio?
• Se, pelas regras do convênio, a verba transferida deve ser incorporada ao patrimônio municipal, a
competência para a ação será da Justiça Estadual (Súmula 209-STJ).
• Ao contrário, se o convênio prevê que a verba transferida não é incorporada ao patrimônio municipal,
ficando sujeita à prestação de contas perante o órgão federal, a competência para a ação será da Justiça
Federal (Súmula 208-STJ).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.391.212-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/9/2014 (Info 546).

PROCEDIMENTO
PETIÇÃO INICIAL
A petição inicial na ação por ato de improbidade administrativa, além dos requisitos do art. 282 do CPC,
deve ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato
de improbidade. Assim, diz-se que a ação de improbidade administrativa, além das condições genéricas da
ação, exige ainda a presença da justa causa (STJ. 1ª Turma. REsp 952.351-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 4/10/2012).

INDISPONIBILIDADE DE BENS
A indisponibilidade pode recair sobre verbas absolutamente impenhoráveis?
www.dizerodireito.com.br
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PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, existindo meros indícios de cometimento de atos
enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida
pelo juiz, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei nº 8.429/92, vale o princípio do in
dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público (AgRg no REsp 1.317.127ES).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.192.758-MG, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min.
Sérgio Kukina, julgado em 4/9/2014 (Info 547).

NÃO. Segundo decidiu o STJ, as verbas absolutamente impenhoráveis não podem ser objeto da medida de
indisponibilidade na ação de improbidade administrativa. Isso porque, sendo elas impenhoráveis, não
poderão assegurar uma futura execução (STJ. 1ª Turma. REsp 1164037/RS, Rel. p/ Ac. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 20/02/2014).
Vale ressaltar que esse entendimento acima exposto (REsp 1164037/RS) é contraditório com julgados do
STJ que afirmam que é possível que a indisponibilidade recaia sobre bem de família, por exemplo, que,
como se sabe, é impenhorável (REsp 1204794/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
16/05/2013).
Melhor posição para concursos: a medida de indisponibilidade de bens deve recair sobre a totalidade do
patrimônio do acusado, excluídos, contudo, os bens impenhoráveis.
A indisponibilidade pode recair sobre verbas salariais investidas em aplicação financeira?
NÃO. A 1ª Turma do STJ decidiu que os valores investidos em aplicações financeiras cuja origem remonte
a verbas trabalhistas não podem ser objeto de medida de indisponibilidade em sede de ação de
improbidade administrativa. Isso porque a aplicação financeira das verbas trabalhistas não implica a
perda da natureza salarial destas, uma vez que o seu uso pelo empregado ou trabalhador é uma defesa
contra a inflação e os infortúnios.
Desse modo, é possível a indisponibilidade do rendimento da aplicação, mas o estoque de capital
investido, de natureza salarial, é impenhorável.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.164.037-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, julgado em 20/2/2014 (Info 539).
Ex.: o trabalhador recebeu R$ 100 mil de rescisão trabalhista (verba de natureza trabalhista). Após alguns
meses investidos, o dinheiro aplicado está em R$ 110 mil. Desse modo, em tese, é possível que seja feita a
indisponibilidade de apenas R$ 10 mil (rendimento da aplicação).
PREFEITO QUE PRATICA ASSÉDIO MORAL CONTRA SERVIDOR PÚBLICO
O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho — sarcasmo, crítica, zombaria e trote —,
é campanha de terror psicológico pela rejeição.
A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, em
razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir
deliberadamente em prejuízo de alguém.
STJ. 2ª Turma. REsp 1286466/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/09/2013.
PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL QUE NÃO TENHA FINS EDUCACIONAIS, INFORMATIVOS E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL
Configura ato de improbidade administrativa a propaganda ou campanha publicitária que tem por
objetivo promover favorecimento pessoal, de terceiro, de partido ou de ideologia, com utilização
indevida da máquina pública.
(STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 496.566/DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 27/05/2014. Não
divulgado em Info)
PREFEITO QUE INTERCEDE JUNTO AO DELEGADO PARA QUE ESTE LIBERE TEMPORARIAMENTE UM PRESO PARA COMPARECER
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Não configura ato de improbidade a conduta do agente político de intervir na liberação de preso para
comparecimento em enterro de sua avó, uma vez que não está presente o dolo, ou seja, a manifesta
vontade, omissiva ou comissiva, de violar princípio constitucional regulador da Administração Pública.
A conduta do agente, apesar de ilegal, teve um fim até mesmo humanitário, pois conduziu-se no sentido
de liberar provisoriamente o preso para que este pudesse comparecer ao enterro de sua avó, não
consistindo, portanto, em ato de improbidade, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, o
dolo.
STJ. 1ª Turma. REsp 1414933/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/11/2013.
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AO ENTERRO DE SUA AVÓ

AUSÊNCIA DOLOSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta violação ao Princípio da
Publicidade. Vale ressaltar, no entanto, que o simples atraso na entrega das contas, sem que exista dolo
na espécie, não configura ato de improbidade.
(STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.382.436-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/8/2013. Info 529)
Assim, se o Prefeito não presta contas e fica provado que assim agiu com dolo ou má-fé ele poderá ser
condenado por improbidade administrativa.
PRAZO PRESCRICIONAL
O prazo prescricional irá variar de acordo com a natureza do vínculo do agente público:
VÍNCULO
PRAZO
INÍCIO DA CONTAGEM
TEMPORÁRIO
(detentores
de
mandato, cargo em comissão,
5 anos
Primeiro dia após o fim do vínculo
função de confiança)
PERMANENTE (ocupantes de cargo O prazo e a o início da contagem serão os mesmos que são
efetivo ou de emprego público)
previstos no estatuto do servidor para prescrição de faltas
disciplinares puníveis com demissão (ex.: na Lei 8.112/90, salvo se
a infração administrativa for também crime, o prazo é de 5 anos,
contado da data em que o fato se tornou conhecido, mas leis
estaduais/municipais podem trazer regra diferente).
Qual é o prazo prescricional das ações com relação aos particulares (chamados pela lei de “terceiros”)?
A Lei nº 8.429/92 não tratou sobre o tema. A doutrina majoritária defende que o prazo deverá ser o mesmo
previsto para o agente público que praticou, em conjunto, o ato de improbidade administrativa. É a posição
de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Essa parece ser também a posição do STJ:
(...) Em relação ao terceiro que não detém a qualidade de agente público, incide também a norma do art.
23 da Lei nº 8.429/1992 para efeito de aferição do termo inicial do prazo prescricional. (...)"
STJ. 2ª Turma. REsp 1156519/RO, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/06/2013.
O prazo prescricional é interrompido com a propositura da ação ou com a citação do réu?
Com a simples propositura. Segundo o STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa,
interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo
de 5 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança, ainda que a citação do réu seja efetivada após esse prazo.
Assim, se a ação de improbidade foi ajuizada dentro do prazo prescricional, eventual demora na citação do
réu não prejudica a pretensão condenatória da parte autora.
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Ressarcimento ao erário: imprescritível
Para aqueles que praticaram atos de improbidade administrativa existe uma sanção que é imprescritível: o
ressarcimento ao erário. Foi a própria CF/88 quem determinou que essa sanção não estivesse sujeita à
prescrição e pudesse ser buscada a qualquer momento. Isso está previsto nos §§ 4º e 5º do art. 37.
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Existe prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa? Ex.: se, depois de ajuizada a ação, a
sentença demorar mais que 5 anos para ser prolatada, poderemos considerar que houve prescrição?
NÃO. O art. 23 da Lei nº 8.429/92 regula o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade
administrativa. Logo, não haverá prescrição se a ação foi ajuizada no prazo, tendo demorado, contudo,
mais que 5 anos do ajuizamento para ser julgada (STJ. 2ª Turma. REsp 1.289.993/RO, Rel. Min. Eliana
Calmon, julgado em 19/09/2013).

NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA O ART. 19 DA LACP
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa não
está sujeita ao reexame necessário previsto no art. 19 da Lei de Ação Popular (Lei 4.717/65).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/9/2014 (Info 546).
REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
As penalidades aplicadas em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa podem ser
revistas em recurso especial desde que esteja patente a violação aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
O STJ entende que isso não configura reexame de prova, não encontrando óbice na Súmula 7 da Corte (A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.215.121-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/8/2014 (Info 549).

DIREITO EDUCACIONAL
MUDANÇA DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO E RESERVA DE VAGA EM UNIVERSIDADE
Servidores públicos, civis ou militares, transferidos de ofício têm direito à matrícula em instituição de
ensino superior do local de destino, desde que observado o requisito da congeneridade em relação à
instituição de origem, salvo se não houver curso correspondente em estabelecimento congênere no local
da nova residência ou em suas imediações, hipótese em que deve ser assegurada a matrícula em
instituição não congênere.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.335.562–RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 6/11/2012 (Info
508).
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO
É legal a exigência feita por universidade, com base em resolução por ela editada, de prévia aprovação
em processo seletivo como condição para apreciar pedido de revalidação de diploma obtido em
instituição de ensino estrangeira.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.349.445-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/5/2013 (Info 520).

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR
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AGREGAÇÃO DO MILITAR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO
O militar aprovado em concurso público tem direito a ser agregado durante o prazo de conclusão de
curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.470.618-RN, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/10/2014 (Info 551).
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SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E LEI 5.292/67 (MFDV)
Estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária dispensados por excesso de contingente e
que se formaram antes da entrada em vigor da Lei n. 12.336/2010, NÃO ESTÃO sujeitos à prestação do
serviço militar obrigatório após o término do curso.
Se a pessoa foi dispensada por excesso de contingente antes da Lei n. 12.336/2010, mas concluiu o curso
após esta nova Lei, ela poderá ser convocada para o serviço militar obrigatório.
STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1186513/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
12/12/2012.

REFORMA DE MILITAR INCAPACITADO
O militar considerado incapaz total e permanentemente para qualquer trabalho faz jus à reforma na
mesma graduação, mas com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir na ativa.
STJ. 6ª Turma. RMS 28.470-AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1°/3/2012 (Info 492).
LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO
É ilegal a conduta das Forças Armadas de condicionar o deferimento do licenciamento do serviço ativo
formulado por militar ao prévio pagamento de valor indenizatório gasto com a sua preparação e
formação.
STJ. 3ª Seção. MS 14.830-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 14/3/2012 (Info 493).

FGTS
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NÃO PERMITE A LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO FGTS
O art. 20, inc. III, da Lei 8.036⁄90 permite a liberação do saldo da conta fundiária quando o trabalhador
permanecer, por 3 anos ininterruptos, “fora do regime do FGTS”.
O empregado nomeado para cargo em comissão fica com seu contrato de trabalho suspenso, sem
receber remuneração e sem depósitos no FGTS. Apesar disso, não se pode dizer que ele esteja “fora do
regime do FGTS” porque seu contrato de trabalho permanece válido.
Por essa razão, a suspensão do contrato de trabalho em decorrência de nomeação em cargo em comissão
não autoriza o levantamento do saldo da conta vinculada ao FGTS com base no art. 20, VIII, da Lei
8.036/1990.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.419.112-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 24/9/2014 (recurso repetitivo) (Info
548).
RESPONSABILIDADE PELOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS
Súmula 514-STJ: A CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas
vinculadas ao FGTS dos trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive
para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão.

Antes da decisão no ARE 709212/DF
www.dizerodireito.com.br
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Qual é o prazo prescricional para que os empregados e tomadores de serviços
cobrem os valores devidos referentes ao FGTS?
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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, de forma consolidada, 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 deste julgado
do Supremo.
O art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90 e o art. 55 do Decreto 99.684/90, que previam o prazo prescricional de 30
anos, foram julgados inconstitucionais.
STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/11/2014 (repercussão geral) (Info
767).

30 anos

5 anos

Fundamento: art. 23, § 5º da Lei 8.036/90.

Fundamento: art. 7º, XXIX, da CF/88.

NÃO SE APLICA A TAXA PROGRESSIVA DE JUROS ÀS CONTAS DO FGTS DE TRABALHADORES AVULSOS
Não se aplica a taxa progressiva de juros às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados
como avulsos. Isso porque o trabalhador avulso não preenche os requisitos legais para tanto.
Com efeito, a legislação de regência, desde a criação do fundo, prevê que a taxa progressiva de juros
estaria condicionada à existência de vínculo empregatício, inclusive impondo percentuais diversos a
depender do tempo de permanência na mesma empresa.
Por definição legal, inserta no art. 9º, VI, do Decreto 3.048/1999, trabalhador avulso é "aquele que,
sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo
empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei nº
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria, assim considerados".
STJ. 1ª Seção. REsp 1.349.059-SP, Min. Og Fernandes, julgado em 26/3/2014 (recurso repetitivo) (I. 546).

DIREITO CIVIL
DIREITOS DA PERSONALIDADE
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DA PESSOA EM PROPAGANDA POLÍTICO-ELEITORAL
Configura dano moral indenizável a divulgação não autorizada da imagem de alguém em material
impresso de propaganda político-eleitoral, independentemente da comprovação de prejuízo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.217.422-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/9/2014 (Info 549).
EXISTE OFENSA MESMO QUE A VEICULAÇÃO NÃO TENHA CARÁTER VEXATÓRIO
A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a mera utilização da imagem sem autorização, ainda
que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o
conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido.
A obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não sendo devido
exigir-se a prova da existência de prejuízo ou dano. O dano é a própria utilização indevida da imagem.
STJ. REsp 794.586/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2012.
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ENTE PÚBLICO E DIREITO À IMAGEM
A pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização por danos morais relacionados à
violação da honra ou da imagem.
Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear, contra particular, indenização por dano moral
relacionado à violação da honra ou da imagem.
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IMAGEM DE MULTIDÃO, DE PESSOA FAMOSA OU OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO
Para o STJ, tratando-se de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de cargo público, deve
ser ponderado se, dadas as circunstâncias do caso concreto, a exposição da imagem é ofensiva à
privacidade ou à intimidade do retratado, ou que poderia ensejar algum dano patrimonial ou
extrapatrimonial. Há, nessas hipóteses, em regra, presunção de consentimento do uso da imagem, desde
que preservada a vida privada.
Nesse sentido, não há violação ao direito à imagem no caso em que foi utilizada fotografia de magistrado
(pessoa ocupante de cargo público de notória importância social) para ilustrar MATÉRIA JORNALÍSTICA
pertinente, sem invasão da vida privada do retratado.
STJ. 4ª Turma. REsp 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/06/2012.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.258.389-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2013 (Info 534).
DIREITO AO ESQUECIMENTO
O STJ admite, a depender do caso concreto, o chamado direito ao esquecimento.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.335.153-RJ e REsp 1.334.097-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em
28/5/2013 (Info 527).

OBRIGAÇÕES
JUROS
JUROS LEGAIS
O CC-2002 prevê os juros legais no seu art. 406:
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou
quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, é a SELIC.
A incidência da taxa SELIC como juros moratórios exclui a correção monetária, sob pena de bis in idem,
considerando que a referida taxa já é composta de juros e correção monetária.
STJ. 3ª Turma. EDcl no REsp 1.025.298-RS, Rel. originário Min. Massami Uyeda, Rel. para acórdão Min. Luis
Felipe Salomão, julgados em 28/11/2012 (Info 510).
NA TAXA SELIC JÁ ESTÁ EMBUTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA
Em caso de mora, é possível que o credor exija do devedor o pagamento da taxa SELIC (como juros legais
moratórios) e mais a correção monetária?
NÃO. No cálculo da SELIC, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de
inflação estimada para o período. Em outras palavras, a SELIC já engloba a correção monetária. Logo, se o
credor, no caso de inadimplemento do devedor, exigir a dívida principal acrescida da SELIC e mais a
correção monetária, ele estará cobrando duas vezes a correção monetária, o que configura bis in idem.
STJ. 2ª Seção. EDcl no REsp 1025298/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/11/2012.
MORA
Termo inicial dos JUROS MORATÓRIOS
(em caso de danos morais ou materiais)
Responsabilidade EXTRACONTRATUAL

Responsabilidade CONTRATUAL

Os juros fluem a partir do EVENTO DANOSO
(art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

 Obrigação líquida: os juros são contados a partir
do VENCIMENTO da obrigação (art. 397). É o caso
das obrigações com mora ex re.
 Obrigação ilíquida: os juros fluem a partir da
CITAÇÃO (art. 405 do CC). É o caso das obrigações
com mora ex persona.

Danos MORAIS
(Responsabilidade contratual ou extracontratual)

Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito (contratual ou extracontratual) a partir da

A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do ARBITRAMENTO
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Danos MATERIAIS
(Responsabilidade contratual ou extracontratual)
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Termo inicial da CORREÇÃO MONETÁRIA

data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ)

(Súmula 362 do STJ).

CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA PENAL MAIS PERDAS E DANOS
Em um contrato no qual foi estipulada uma CLÁUSULA PENAL, caso haja o inadimplemento, é possível
que o credor exija o valor desta cláusula penal e mais as perdas e danos?
 Se for cláusula penal MORATÓRIA: SIM.
 Se for cláusula penal COMPENSATÓRIA: NÃO.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.335.617-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/3/2014 (Info 540).
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PODE SER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES
A cláusula penal moratória não é estipulada para compensar o inadimplemento nem para substituir o
adimplemento. Assim, a cominação contratual de uma multa para o caso de mora não interfere com a
responsabilidade civil. Logo, não há óbice a que se exija a cláusula penal moratória juntamente com o
valor referente aos lucros cessantes.
No caso de mora, existindo cláusula penal moratória, concede-se ao credor a faculdade de requerer,
cumulativamente:
a) o cumprimento da obrigação;
b) a multa contratualmente estipulada; e ainda
c) indenização correspondente às perdas e danos decorrentes da mora.
Exemplo: o promitente comprador, no caso de atraso na entrega do imóvel adquirido, tem direito a
exigir, além do cumprimento da obrigação e do pagamento do valor da cláusula penal moratória prevista
no contrato, a indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o
período da mora.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.355.554-RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 6/12/2012 (Info 513).
ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NA NORMALIDADE CONTRATUAL E MORA
A cobrança de encargos ilegais, durante o período da normalidade contratual, descaracteriza (afasta) a
configuração da mora do devedor.
STJ. 2ª Seção. EREsp 775.765-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgados em 8/8/2012.

DANO MORAL É PRESUMIDO NO CASO DE INJUSTA OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
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TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
Por meio da teoria do adimplemento substancial, defende-se que, se o adimplemento da obrigação foi
muito próximo ao resultado final, a parte credora não terá direito de pedir a resolução do contrato
porque isso violaria a boa-fé objetiva, já que seria exagerado, desproporcional, iníquo.
No caso do adimplemento substancial, a parte devedora não cumpriu tudo, mas quase tudo, de modo
que o credor terá que se contentar em pedir o cumprimento da parte que ficou inadimplida ou então
pleitear indenização pelos prejuízos que sofreu (art. 475, CC).
Em uma alienação fiduciária, se o devedor deixou de pagar apenas umas poucas parcelas, não caberá ao
credor a reintegração de posse do bem, devendo ele se contentar em exigir judicialmente o pagamento
das prestações que não foram adimplidas.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.200.105-AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 19/6/2012 (Info 500).

Dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa
injusta à dignidade da pessoa humana.
A violação de direitos individuais relacionados à moradia, bem como da legítima expectativa de
segurança dos recorrentes, caracteriza dano moral in re ipsa a ser compensado.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.292.141-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2012 (Info 513).
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM FORMA DE PENSÃO MENSAL E CONSTITUIÇÃO DE
CAPITAL
O magistrado, ao julgar procedente ação de indenização condenando o réu a pagar prestação de
alimentos (pensão) deverá também, em regra, independentemente da situação financeira do devedor,
determinar que ele faça a constituição de capital ou preste caução fidejussória a fim de oferecer garantia
de que a pensão será paga (Súmula 313-STJ).
No entanto, o STJ entende que, em face do art. 475-Q do CPC, a constituição do capital poderá ser
substituída pela inclusão do beneficiário na folha de pagamentos da empresa condenada, desde que, a
critério do juiz, fique demonstrada a capacidade econômica (solvabilidade) do devedor.
Assim, a Súmula 313-STJ ainda é válida hoje em dia, mas a sua interpretação deverá ser feita de acordo
com o art. 475-Q do CPC, que foi inserido pela Lei 11.232/2005, após a edição do enunciado.
No caso concreto, o STJ entendeu que a empresa devedora da pensão era idônea e detentora de
considerável fortuna, de forma que poderia ser dispensada a constituição de capital, admitindo-se a
inclusão do nome do trabalhador acidentado na folha de pagamento da condenada.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.292.240-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/6/2014 (Info 545).
RESPONSABILIDADE CIVIL EM CASO DE MORTE DE FILHO
A pensão mensal indenizatória devida aos pais pela morte de filho menor deve ser fixada em valor
equivalente a 2/3 do salário mínimo, dos 14 até os 25 anos de idade da vítima, reduzido, então, para 1/3
até a data em que o de cujus completaria 65 anos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.279.173-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/4/2013 (Info 519).
LEGITIMIDADE DA MÃE PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE FILHO CASADO
A mãe tem legitimidade para ajuizar ação objetivando o recebimento de indenização pelo dano moral
decorrente da morte de filho casado e que tenha deixado descendentes, ainda que a viúva e os filhos do
falecido já tenham recebido, extrajudicialmente, determinado valor a título de compensação por dano
moral oriundo do mesmo fato.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.095.762-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013. (Info 515)
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RESPONSABILIDADE CIVIL NO CASO DE ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA
No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, para fins de
responsabilidade civil, quando:
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CUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
É possível a cumulação do benefício previdenciário de pensão por morte com pensão civil ex delicto.
O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais,
porquanto ambos têm origens distintas. Este, pelo direito comum; aquele, assegurado pela Previdência.
A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima
receba.
STJ. 4ª Turma. REsp 776.338-SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 6/5/2014 (Info 542).
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a) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha
férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às
necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e
b) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a composição ferroviária em local inapropriado.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.210.064-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/8/2012 (recurso repetitivo).
RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA DOS CORREIOS NO SERVIÇO POSTAL
É cabível a indenização por danos morais ao advogado que, em razão de falha dos Correios, teve a sua
petição entregue no tribunal após o prazo previsto, fazendo com que seu recurso fosse considerado
intempestivo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.210.732-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/10/2012.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CEF POR VÍCIO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL
A CEF possui legitimidade para figurar em ação de indenização por vício de construção de imóvel por ela
financiado fora do Sistema Financeiro de Habitação? Depende:
1) Se atuou meramente como agente financeiro em sentido estrito: NÃO
2) Se, além de agente financeiro, assumiu outras responsabilidades relacionadas com a concepção do
projeto, escolha do terreno, da construtora etc.: SIM
STJ. 4ª Turma. REsp 897.045-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/10/2012; REsp 1.163.228-AM,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/10/2012.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE ADULTERADO
O banco responde objetivamente pelos danos causados ao correntista por conta da compensação de
cheque falsificado (sem culpa do cliente), ainda que a falsificação seja sofisticada.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.093.440-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/4/2013 (Info 520).
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA CEF POR ROUBO OCORRIDO EM CASA LOTÉRICA
A Caixa Econômica Federal — CEF não tem responsabilidade pela segurança de agência com a qual tenha
firmado contrato de permissão de loterias.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.224.236-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/3/2014 (Info 536).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.317.472-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/3/2013 (Info 518).
DANO MORAL E LEI DAS FILAS
O simples fato da pessoa ter esperado por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na
legislação municipal não enseja indenização por danos morais.
No entanto, se a espera por atendimento na fila de banco for excessiva ou associada a outros
constrangimentos, pode ser reconhecida como provocadora de sofrimento moral e ensejar condenação
por dano moral.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.218.497-MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 11/9/2012.
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O TITULAR DO BLOG É RESPONSÁVEL PELOS DANOS CAUSADOS POR ARTIGOS DE TERCEIRO PUBLICADOS
EM SEU SITE
O titular de blog é responsável pela reparação dos danos morais decorrentes da inserção, em seu site,
por sua conta e risco, de artigo escrito por terceiro.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.381.610-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2013 (Info 528).
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DANOS SOCIAIS
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O dano social é uma nova espécie de dano reparável, que não se confunde com os danos materiais,
morais e estéticos, e que decorre de comportamentos socialmente reprováveis, que diminuem o nível
social de tranquilidade.
Em uma ação individual, o juiz condenou o réu ao pagamento de danos morais e, de ofício, determinou
que pagasse também danos sociais em favor de uma instituição de caridade.
O STJ entendeu que essa decisão é nula, por ser “extra petita”.
Para que haja condenação por dano social, é indispensável que haja pedido expresso.
Vale ressaltar, no entanto, que, no caso concreto, mesmo que houvesse pedido de condenação em danos
sociais na demanda em exame, o pleito não poderia ter sido julgado procedente, pois esbarraria na
ausência de legitimidade para postulá-lo. Isso porque, na visão do STJ, a condenação por danos sociais
somente pode ocorrer em demandas coletivas e, portanto, apenas os legitimados para a propositura de
ações coletivas poderiam pleitear danos sociais.
Em suma, não é possível discutir danos sociais em ação individual.
STJ. 2ª Seção. Rcl 12.062-GO, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 12/11/2014 (recurso repetitivo) (Info
552).
FIANÇA
FIANÇA PRESTADA POR FIADOR CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL SEM A OUTORGA UXÓRIA DO OUTRO COMPANHEIRO
Ainda que a união estável esteja formalizada por meio de escritura pública, é válida a fiança prestada por
um dos conviventes sem a autorização do outro.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.299.866-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/2/2014 (Info 535).
TRANSAÇÃO OU MORATÓRIA SEM ANUÊNCIA DO FIADOR
Se houver transação e/ou moratória entre credor e devedor, sem a anuência do fiador, este não
responde pelas obrigações resultantes do pacto adicional (o fiador ficará desonerado).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.013.436-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/9/2012 (Info 504).

7.5 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS
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DENÚNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA HOSPITAL
O art. 53 da Lei 8.245/91 estabelece que o locador de imóvel utilizado por hospitais somente poderá
fazer a denúncia do contrato se houver uma dos motivos elencados na lei. É a chamada “denúncia cheia”.
O STJ confere interpretação restritiva ao art. 53 e afirma que ele não protege o local em que são
desempenhadas as atividades administrativas de estabelecimentos de saúde.
Assim, pode haver denúncia vazia de contrato de locação de imóvel não residencial ocupado por
instituição de saúde apenas para o desempenho de atividades administrativas, como marcação de
consultas e captação de clientes, não se aplicando o benefício legal previsto no art. 53 da Lei de Locações.
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INCIDÊNCIA DA LEI 8.245/91 AOS IMÓVEIS LOCADOS POR EMPRESA PÚBLICA
As empresas públicas são dotadas de personalidade jurídica de direito privado e, ressalvadas as
hipóteses constitucionais, sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive nas
relações jurídicas contratuais que venham a manter.
Assim, se uma empresa pública realiza contrato de locação comercial de imóvel de sua propriedade,
sendo o imóvel locado bem de natureza privada, o contrato locatício firmado também é de natureza
privada, e não administrativa, submetendo-se à Lei de Locações.
O art. 1º, “a”, “1” da Lei 8.245/91 somente exclui do seu âmbito as locações de imóveis de propriedade
da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas. Logo, as empresas
públicas e sociedades de economia mista submetem-se à Lei 8.245/91.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.224.007-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/4/2014 (Info 542).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.310.960-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/9/2014 (Info 547).
MORA NO CASO DE CONTRATO DE ALUGUEL
No contrato de aluguel, a mora é ex re, ou seja, independente de prévia notificação por se tratar de
obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento.
Assim, se o contrato especifica o valor do aluguel e a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir
do vencimento das prestações, e não a partir da citação do devedor na ação de execução.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.264.820-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/11/2012 (Info 509).
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
DIREITO DE MANTER O PLANO DE SAÚDE CASO SEJA DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA
Os trabalhadores demitidos sem justa causa têm direito a manter, pelo período máximo de 24 meses, o
plano de saúde com as mesmas condições que gozavam durante o contrato de trabalho, desde que
assumam o pagamento integral da contribuição.
O empregado, ao ser demitido sem justa causa, deve ser expressamente comunicado pelo exempregador do seu direito de permanecer no plano. Enquanto não for informado e não passar o prazo de
opção, ele não poderá ser desligado do plano.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.237.054-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/4/2014 (Info 542).
CAPITALIZAÇÃO
A capitalização é um contrato por meio do qual uma das partes (aderente/prestamista) se compromete a
pagar, durante um prazo fixado no ajuste, prestações pecuniárias mensais a uma sociedade de
capitalização (capitalizadora) e esta, em contrapartida, se obriga a realizar sorteios periódicos nos quais o
aderente poderá ser contemplado com prêmios ou, então, ao final do ajuste o contratante receberá de
volta parte ou a totalidade das prestações efetuadas (isso irá depender das condições contratuais). Ex.:
“Tele Sena”.
Alguns títulos de capitalização permitem o resgate dos valores antes do fim do prazo. No entanto, a
maioria dos contratos possui cláusula prevendo um prazo de carência, ou seja, um período inicial em que
o capital fica indisponível, não podendo ser resgatado pelo aderente.
É válida a cláusula contratual que estipula prazo de carência para o resgate?
SIM. Desde que redigida em estrita obediência ao previsto na legislação vigente, é válida a cláusula
contratual que prevê prazo de carência para resgate antecipado dos valores aplicados em título de
capitalização. A cláusula que estipule prazo de carência nos contratos de capitalização deve ser clara e
precisa, a fim de atender todas as diretrizes insculpidas no Código de defesa do Consumidor e garantir
transparência suficiente nas relações jurídicas estabelecidas entre aderente e sociedade de capitalização.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.354.963-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/9/2014 (Info 550).

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
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SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO EM SÉRIE GRADIENTE
A utilização do Sistema de Amortização em Série Gradiente em contratos do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) não é incompatível com o Plano de Equivalência Salarial (PES).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.114.035-PR, Rel. originário Min. Sidnei Beneti, Rel. para acórdão Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 7/10/2014 (Info 552).
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Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem
cláusula de garantia de cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), o saldo
devedor residual deverá ser suportado pelo mutuário.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.447.108-CE e REsp 1.443.870-PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
22/10/2014 (recurso repetitivo) (Info 550).
USUFRUTO
PENHORA DA NUA PROPRIEDADE
A nua propriedade é suscetível de constrição judicial, salvo se o imóvel do executado for considerado
bem de família.
STJ. 4ª Turma. REsp 950.663-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/4/2012 (Info 495).
INSTRUMENTOS PROCESSUAIS DISPONÍVEIS AO USUFRUTUÁRIO
Usufruto é o direito real e temporário de usar e fruir (retirar frutos e utilidades) coisa alheia (bem móvel
ou imóvel), de forma gratuita, sem alterar-lhe a substância ou destinação econômica.
O usufrutuário detém a posse direta do bem. Além disso, como se trata de direito real, ele também
possui o poder de sequela, podendo perseguir a coisa aonde quer que ela vá.
Como o usufrutuário detém a posse direta do bem, é óbvio que ele pode se valer das ações possessórias
caso esteja sendo ameaçado em sua posse. No entanto, como o usufruto é um direito real e como o
usufrutuário detém poder de sequela, a doutrina e a jurisprudência também admitem que ele ajuíze ação
reivindicatória – de caráter petitório – com o objetivo de fazer prevalecer o seu direito sobre o bem, seja
contra o nu-proprietário, seja contra terceiros.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.202.843-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/10/2014 (Info 550).

USUCAPIÃO
DECRETADA A USUCAPIÃO, EXTINGUE-SE A HIPOTECA JUDICIAL QUE GRAVAVA O BEM
A decisão que reconhece a aquisição da propriedade de bem imóvel por usucapião prevalece sobre a
hipoteca judicial que anteriormente tenha gravado o referido bem.
STJ. 3ª Turma. REsp 620.610-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/9/2013 (Info 527).
USUCAPIÃO E TERRENOS DE MARINHA
A alegação da União de que determinada área constitui terreno de marinha, sem que tenha sido
realizado processo demarcatório específico e conclusivo pela Delegacia de Patrimônio da União, não
obsta o reconhecimento de usucapião.
Nesse caso, na sentença que reconhecer a usucapião, o juiz deverá ressalvar que a União poderá fazer
uma eventual e futura demarcação no terreno. Se ficar constatado, efetivamente, que o imóvel está
localizado em terreno de marinha, a União será declarada proprietária da área, não havendo preclusão
sobre o tema. Aplica-se o mesmo raciocínio constante na Súmula 496 do STJ: Os registros de propriedade
particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Com isso, não haverá
prejuízo à União.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.090.847-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/4/2013 (Info 524).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS
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REGISTRO IMOBILIÁRIO
Súmula 496-STJ: Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não
são oponíveis à União.

LEGITIMIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO DL 911/69
A medida de busca e apreensão prevista no art. 3º do DL 911/69 somente pode ser proposta por
instituição financeira ou pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários. Isso
porque, de acordo com o art. 8º-A do referido DL, o procedimento ali previsto somente é aplicável
quando se tratar de operações do mercado financeiro e de capitais ou de garantia de débitos fiscais ou
previdenciários.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.101.375-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/6/2013 (Info 526).
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA
No prazo de 5 dias após o cumprimento da liminar (apreensão do bem), o devedor fiduciante poderá pagar
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§ 2º do art. 3º do DL 911/69). Veja o dispositivo
legal:
Art. 3º (...)
§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931/2004)
§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do
ônus. (Redação dada pela Lei 10.931/2004)
O que se entende por “integralidade da dívida pendente”? Para que o devedor tenha de volta o bem, ele
deverá pagar todo o valor do financiamento ou somente as parcelas já vencidas e não pagas (purgação
da mora)?
Todo o débito. Segundo decidiu o STJ, a Lei n. 10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao
devedor a possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais permite que ele pague somente as
prestações vencidas.
Para que o devedor fiduciante consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou
seja, tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas (mais os encargos), no prazo de 5 dias após a execução
da liminar.
Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida
esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo)
(Info 540).

DISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
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A súmula 284-STJ ainda é válida?
• Para contratos anteriores à Lei 10.931/2004: SIM.
• Para contratos posteriores à Lei 10.931/2004: NÃO.
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Nos contratos anteriores à vigência da Lei n. 10.931/2004 é permitida a purgação da mora?
SIM. Antes da Lei n. 10.931/2004 era permitida a purgação da mora, desde que o devedor já tivesse pago
no mínimo 40% do valor financiado. Tal entendimento estava, inclusive, consagrado em um enunciado do
STJ:
Súmula 284-STJ: A purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, só é permitida quando já pagos
pelo menos 40% (quarenta por cento) do valor financiado.

É possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de
busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária.
Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação
de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, sendo possível discutir em contestação
eventual abusividade contratual, uma vez que essa matéria tem relação direta com a mora, pois
justificaria ou não a busca e apreensão do bem.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012 (Info 509).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS
NA NOTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NOME CORRETO DO CREDOR
O STJ decidiu que é nula a notificação extrajudicial realizada com o fim de constituir em mora o devedor
fiduciante de imóvel, quando na referida comunicação constar nome diverso do real credor fiduciário.
A notificação em questão produz severas consequências para o devedor, de forma que qualquer vício em
seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso, como o
que há na troca da pessoa notificante.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.172.025-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2014 (Info 550).
PURGAÇÃO DA MORA
Na alienação fiduciária de bem imóvel, é possível que ocorra a purgação da mora mesmo após já ter
havido a consolidação da propriedade em nome do credor? Até que momento é possível a purgação?
SIM. Mesmo que já consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor
fiduciário, é possível a purgação da mora.
Em verdade, a purgação é admitida até a assinatura do auto de arrematação.
Nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel (regido pela Lei 9.514/97) aplica, subsidiariamente,
o Decreto-Lei 70/1966, que prevê o seguinte que “é lícito ao devedor, a qualquer momento, até a
assinatura do auto de arrematação, purgar o débito”.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.462.210-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/11/2014 (Info 552).

PROMESSA DE COMPRA E VENDA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E JUROS NO PÉ
Não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega
das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de
incorporação imobiliária. Em outras palavras, os “juros no pé” não são abusivos.
STJ. 2ª Seção. EREsp 670.117-PB, Rel. originário Min. Sidnei Beneti, Rel. para acórdão Min. Antonio Carlos
Ferreira, julgados em 13/6/2012 (Info 499).

PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
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PROMESSA DE COMPRA E VENDA E AÇÃO DE RESOLUÇÃO
Decretada a resolução do contrato de promessa de compra e venda, deve o juiz, ainda que não tenha
sido expressamente provocado pela parte interessada, determinar a restituição, pelo promitente
vendedor, das parcelas do preço pagas pelos promitentes compradores.
Trata-se da concretização da eficácia restituitória da resolução, aplicável em benefício das duas partes do
contrato, como consequência natural da desconstituição do vínculo contratual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.286.144-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/3/2013 (Info 518).

A restituição dos valores pagos, diante da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, constitui consectário natural do próprio desfazimento do negócio.
A pretensão ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão judicial, por
sentença que não tenha decidido a respeito da restituição, submete-se ao prazo
prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos,
constante do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do mesmo diploma.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.297.607-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 12/3/2013 (Info 518).
BEM DE FAMÍLIA
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ALUGADO
Súmula 486-STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros,
desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.
MOMENTO EM QUE A IMPENHORABILIDADE DEVE SER ARGUIDA
Se alguém está sendo executado e é penhorado seu bem de família, qual é o momento processual para
que alegue a impenhorabilidade?
O devedor deverá arguir a impenhorabilidade do bem de família no primeiro instante em que falar nos
autos após a penhora.
Se o devedor não alegar a impenhorabilidade do bem de família no momento oportuno, haverá preclusão?
NÃO. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo
a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel, desde que haja prova nos autos. Logo, mesmo
que o devedor não tenha arguido a impenhorabilidade no momento oportuno, é possível sua alegação
desde que antes da arrematação do imóvel.
STJ. 4ª Turma. REsp 981.532-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/8/2012.
BEM DE FAMÍLIA OCUPADO POR FAMILIAR
Se o executado possui um único imóvel residencial, mas quem mora nele é um parente (ex.: filho),
mesmo assim esse imóvel será considerado como bem de família, sendo impenhorável.
Em outras palavras, constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do
devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.216.187-SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/5/2014 (Info 543).
POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR
É possível penhorar a casa do fiador por dívidas decorrentes do contrato de locação?
SIM. É legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Isso porque o
art. 3º, VII, da Lei 8.009/90 afirma que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica no caso de
dívidas do fiador decorrentes do contrato de locação.
O STF decidiu que esse dispositivo é constitucional e não viola o direito à moradia.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.363.368-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/11/2014 (recurso
repetitivo) (Info 552).

PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA E GARANTIA DE DÍVIDA
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HIPÓTESES DE PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DEVEM SER INTERPRETADAS RESTRITIVAMENTE
Segundo o STJ, as exceções à impenhorabilidade do bem de família, previstas no art. 3º, da Lei n.
8.009/90, devem ser interpretadas restritivamente.
STJ. 4ª Turma. REsp 997.261-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/3/2012.

É possível a penhora do bem de família para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como
garantia real pelo casal ou pela entidade familiar (inciso V do art. 3º)
A exceção prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, que deve ser interpretada restritivamente, somente
atinge os bens que foram dados em garantia de dívidas contraídas em benefício da própria família, não
abrangendo bens dados em garantia de terceiros.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.115.265-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/4/2012.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DOS SÓCIOS
A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária falida que tenha sido decretada em
decorrência de fraude contra a massa falida não implica, por si só, o afastamento da impenhorabilidade dos
bens de família dos sócios.
Em outras palavras, o simples fato de ter sido decretada a desconsideração da personalidade jurídica, por si
só, não permite que seja penhorado o bem de família pertencente aos sócios, salvo se os atos que ensejaram
a desconsideração também se ajustarem às exceções legais previstas no art. 3º da Lei 8.009/90. Tais exceções
devem ser interpretadas restritivamente, não se podendo, por analogia ou esforço hermenêutico, apanhar
situações não previstas em lei, de modo a superar a proteção conferida à entidade familiar.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.433.636-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/10/2014 (Info 549).
CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB GUARDA É DEPENDENTE PARA FINS DE PENSÃO POR MORTE
Se um segurado de regime previdenciário for detentor da guarda judicial de uma criança ou adolescente
que dele dependa economicamente, caso esse segurado morra, esse menor terá direito à pensão por
morte, mesmo que a lei que regulamente o regime previdenciário não preveja a criança ou adolescente
sob guarda no rol de dependentes. Isso porque o ECA já determina que a guarda confere à criança ou
adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários
(§ 3º do art. 33). Logo, havendo previsão expressa no ECA pouco importa que a lei previdenciária tenha
ou não disposição semelhante.
Vale ressaltar que o ECA prevalece mesmo que seja mais antigo que a lei previdenciária porque é
considerado lei específica de proteção às crianças e adolescentes.
STJ. 1ª Seção. RMS 36.034-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26/02/2014 (Info 546).

DIREITO EMPRESARIAL

Penso que não irão cobrar muitos julgados envolvendo empresarial.
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DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Se o sócio controlador de sociedade empresária transferir parte de seus bens à pessoa jurídica controlada
com o intuito de fraudar partilha em dissolução de união estável, a companheira prejudicada, ainda que
integre a sociedade empresária na condição de sócia minoritária, terá legitimidade para requerer a
desconsideração inversa da personalidade jurídica de modo a resguardar sua meação.
É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro
empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de
subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva. A legitimidade para
requerer essa desconsideração é daquele que foi lesado por essas manobras, ou seja, do outro cônjuge
ou companheiro, sendo irrelevante o fato deste ser sócio da empresa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.236.916-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2013 (Info 533).
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DESCONSIDERAÇÃO INCIDENTAL
O juiz pode determinar, de forma incidental, nos autos da execução singular ou coletiva, a
desconsideração da personalidade jurídica.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.326.201-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 7/5/2013 (Info 524).

DIREITO DO CONSUMIDOR
CONCEITO DE CONSUMIDOR
TEORIA FINALISTA MITIGADA, ABRANDADA OU APROFUNDADA
Embora consagre o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência do STJ
também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor desse critério para admitir
a aplicabilidade do CDC nas relações entre os adquirentes e os fornecedores em que, mesmo o adquirente
utilizando os bens ou serviços para suas atividades econômicas, fique evidenciado que ele apresenta
vulnerabilidade frente ao fornecedor. Diz-se que isso é a teoria finalista mitigada, abrandada ou
aprofundada.
Em suma, a teoria finalista mitigada, abrandada ou aprofundada consiste na possibilidade de se admitir
que, em determinadas hipóteses, a pessoa, mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço como
destinatária final, possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor
alguma vulnerabilidade.
Existem quatro espécies de vulnerabilidade: a) técnica; b) jurídica; c) fática; d) informacional.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.195.642/RJ, Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2012.
CONTRATO DE INVESTIMENTO E DESCUMPRIMENTO DO MECANISMO DE “STOP LOSS”
I — O CDC é aplicável ao contrato firmado entre um cliente pessoa física e uma instituição financeira por
meio do qual esta se comprometeu a realizar a aplicação do dinheiro do correntista em fundos de
investimento.
II — A instituição financeira que, descumprindo o que foi oferecido a seu cliente, deixa de acionar
mecanismo denominado “stop loss” pactuado em contrato de investimento incorre em infração
contratual passível de gerar a obrigação de indenizar o investidor pelos prejuízos causados.
III — A jurisprudência do STJ entende que o simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de
gerar danos morais. É necessário que haja um plus, uma consequência fática capaz, esta sim, de acarretar
dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. No caso concreto, o STJ considerou que o banco que
não aciona o mecanismo do “stop loss” e que, por isso, causa prejuízos aos clientes não deve pagar
indenização por danos morais, considerando que houve mero inadimplemento, que gerou dissabor, mas
que não chegou a acarretar dano moral indenizável.
STJ. 4ª Turma. REsp 656.932-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 24/4/2014 (Info 541).
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RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO
Súmula 479-STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
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COMPETÊNCIA PARA JULGAR DEMANDA E CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
Determinada pessoa teve seu nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito porque alguém utilizou
seu nome em um cheque falsificado para pagar estadia em hotel.
Diante do não pagamento do cheque, o Hotel levou a protesto o título de crédito.
Essa pessoa negativada será considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
Houve um acidente de consumo causado pela suposta falta de segurança na prestação do serviço por
parte do estabelecimento hoteleiro que, no caso concreto, poderia ter identificado a fraude.
Logo, sendo a vítima considerada consumidora e sendo o causador do dano um fornecedor de serviços, a
ação de indenização poderá ser proposta contra o Hotel no foro do domicílio do autor (consumidor por
equiparação), nos termos do art. 101, I, do CDC.
STJ. 2ª Seção. CC 128.079-MT, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/3/2014 (Info 542).

PLANO DE SAÚDE POSSUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DANOS CAUSADOS PELOS MÉDICOS E
HOSPITAIS CREDENCIADOS
O plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos causados aos associados pela sua rede
credenciada de médicos e hospitais. Assim, no caso de erro médico cometido por profissional
credenciado, a operadora responderá, solidariamente, com o médico, pelos danos causados ao paciente.
O plano de saúde possui responsabilidade objetiva perante o consumidor, podendo, em ação regressiva,
averiguar a culpa do médico ou do hospital.
STJ. 4ª Turma. REsp 866.371-RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/3/2012.
CONTAMINAÇÃO POR CAUSA DE TRANSFUSÃO DE SANGUE OCORRIDA EM HOSPITAL
O hospital que realiza transfusão de sangue observando todas as cautelas exigidas por lei não é
responsável pelo fato de o paciente ter sido contaminado com hepatite C, ainda que se considere que
essa contaminação ocorreu por conta do fenômeno da janela imunológica.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.322.387-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/8/2013 (Info 532).
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
Não cabe a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo, seja no
caso de responsabilidade pelo fato do produto, seja no caso de responsabilidade pelo fato do serviço
(arts. 12 a 17 do CDC).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.165.279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/5/2012.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS CORREIOS POR EXTRAVIO DE CARTA REGISTRADA
O extravio de correspondência registrada acarreta dano moral in re ipsa (sem necessidade de
comprovação do prejuízo), devendo os Correios indenizar o consumidor.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.097.266-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo,
julgado em 2/5/2013 (Info 524).
DECADÊNCIA E PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE COBRANÇAS DE ENCARGOS BANCÁRIOS
Súmula 477-STJ: A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter
esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.
STJ. 2ª Seção, DJe 19/6/2012.

PROTEÇÃO CONTRATUAL
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DIREITO DE SER ATENDIDO PELO SEGURO SAÚDE EM CASO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA MESMO NO
PERÍODO DE CARÊNCIA
A legislação permite que o contrato estipule prazo de carência nos contratos de planos de saúde e de
seguros privados de saúde. No entanto, mesmo havendo carência, as operadoras são obrigadas a
oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 horas depois de ter sido assinado o
contrato (art. 12, V, c, da Lei n. 9.656/98).
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REAJUSTE DE MENSALIDADE DE SEGURO-SAÚDE EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA
Em regra, é válida a cláusula prevista em contrato de seguro-saúde que autoriza o aumento das
mensalidades do seguro quando o usuário completar 60 anos de idade.
Exceções. Essa cláusula será abusiva quando:
a) não respeitar os limites e requisitos estabelecidos na Lei 9.656/98; ou
b) aplicar índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.381.606-DF, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio
de Noronha, julgado em 7/10/2014 (Info 551).

STJ. 4ª Turma. REsp 962.980-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/3/2012.
PLANO DE SAÚDE E CIRURGIA DE GASTROPLASTIA
Plano de saúde não pode negar o custeio de cirurgia de gastroplastia (indicada para tratamento de
obesidade mórbida)
Assim, é abusiva a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas de intervenção cirúrgica de
gastroplastia, necessária à garantia da sobrevivência do segurado.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.249.701-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/12/2012.
INFORMAÇÃO EM CASO DE DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO EM PLANO DE SAÚDE
Se houver descredenciamento de médicos ou hospitais, a operadora de plano de saúde tem o dever de
informar esse fato individualmente a cada um dos associados.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.144.840-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/3/2012.
É INCABÍVEL A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL
É incabível a exigência de caução para atendimento médico-hospitalar emergencial.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.324.712-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/9/2013 (Info 532).
DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS
É abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da
obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao CDC, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador —
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.300.418-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/11/2013 (recurso repetitivo)
(Info 533).
DÉBITOS DA TARIFA DE ÁGUA DE ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e serviço de esgoto é de quem efetivamente
obteve a prestação do serviço. Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como
obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário por débitos antigos contraídos
pelo morador anterior do imóvel.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/9/2012.
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DIREITO DE ARREPENDIMENTO: ÔNUS DE PAGAR AS DESPESAS POSTAIS É DO FORNECEDOR
Se o consumidor comprar algum produto ou serviço por telefone, pela TV ou internet e, quando o
receber, perceber que não gostou, ele tem direito de devolver, percebendo de volta o que pagou. A isso
se dá o nome de direito de arrependimento (art. 49 do CDC).
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer
título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados
(parágrafo único do art. 49 do CDC).
O ônus de arcar com as despesas postais decorrentes do exercício do direito de arrependimento é do
fornecedor e não pode ser repassado ao consumidor, mesmo que o contrato assim preveja.
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É NULA CLÁUSULA QUE LIMITE O VALOR DA INDENIZAÇÃO NA HIPÓTESE DE FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO
DO BEM EMPENHADO
Em contrato de penhor firmado por consumidor com instituição financeira, é nula a cláusula que limite o
valor da indenização na hipótese de eventual furto, roubo ou extravio do bem empenhado.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.155.395-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 1º/10/2013 (Info 529).

STJ. 2ª Turma. REsp 1.340.604-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/8/2013 (Info 528).
ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR E PRÁTICA ABUSIVA
É vedado o envio de cartão de crédito, ainda que bloqueado, à residência do consumidor sem prévia e
expressa solicitação.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.199.117-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2012.
DANO MORAL COLETIVO
O banco pode ser condenado a pagar reparação por dano moral coletivo, em ação civil pública, pelo fato
de oferecer, em sua agência, atendimento inadequado aos consumidores idosos, deficientes físicos e
com dificuldade de locomoção.
No caso concreto, o atendimento desses clientes era realizado somente no segundo andar da agência
bancária, cujo acesso se dava por três lances de escada.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.221.756-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 2/2/2012.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
A inversão do ônus da prova de que trata o art. 6º, VIII, do CDC é REGRA DE INSTRUÇÃO, devendo a
decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo
ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de
oportunidade para manifestar-se nos autos.
STJ. 2ª Seção. EREsp 422.778-SP, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti (art. 52, IV, b, do RISTJ),
julgados em 29/2/2012.

BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES
PRINCIPAIS ENTENDIMENTOS DO STJ SOBRE O TEMA:
Se o consumidor está inadimplente, o fornecedor poderá incluí-lo em cadastros de proteção ao crédito
(exs.: SPC e SERASA)?
SIM.

O credor (fornecedor) deverá também pagar indenização por danos morais pelo fato do consumidor ter
sido negativado sem notificação prévia?
www.dizerodireito.com.br
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O que acontece se não houver essa notificação prévia?
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao
crédito enseja indenização por danos morais, a ser paga pelos órgãos mantenedores de cadastros
restritivos (exs.: SERASA, SPC).
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Qual o cuidado prévio que deve ser tomado?
A abertura de qualquer cadastro, ficha, registro e dados pessoais ou de consumo referentes ao consumidor
deverá ser comunicada por escrito a ele (§ 2º do art. 43 do CDC).
Logo, o órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito deverá notificar o devedor antes de
proceder à inscrição (Súmula 359-STJ).
Assim, é ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º do CDC.
Em outras palavras, antes de “negativar” o nome do consumidor, o SPC ou a SERASA deverão notificá-lo por
escrito, informando acerca dessa possibilidade, a fim de que o consumidor, se quiser, possa pagar o débito
ou questioná-lo judicialmente.

NÃO. O credor não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de indenização por danos morais
decorrentes da inscrição em cadastros de inadimplentes sem prévia comunicação.
A responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e
não ao credor, que apenas informa a existência da dívida (STJ AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS).
A situação será diferente se o consumidor for negativado por conta de uma dívida que não existia
realmente (dívida irregular). Nesse caso, o fornecedor é quem será responsabilizado.
Se não houve comunicação prévia, a indenização é devida mesmo que depois fique provado que o débito
realmente existe?
SIM. Para que se caracterize o dever da SERASA/SPC de indenizar é suficiente a ausência de prévia
comunicação, mesmo quando existente a dívida que gerou a inscrição.
Para que haja a condenação em dano moral é necessário que seja provado o prejuízo sofrido pelo
consumidor?
NÃO. A indenização por danos morais decorre da simples ausência de prévia notificação, circunstância que
se mostra suficiente à caracterização do dano moral. Não há necessidade da prova do prejuízo sofrido.
Trata-se de dano moral in re ipsa, no qual o prejuízo é presumido.
E no caso de dano material?
Para que haja condenação por danos materiais, é indispensável a prova dos prejuízos sofridos.
Como é comprovada essa notificação prévia? Exige-se prova de que o consumidor tenha efetivamente
recebido a notificação?
NÃO. Basta que seja provado que foi enviada uma correspondência ao endereço do consumidor
notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de
recebimento (AR).
Súmula 404-STJ: É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre
a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
Se o consumidor possui uma negativação anterior legítima e sofre uma nova anotação, porém desta vez
ele não é notificado previamente, este consumidor terá direito de ser indenizado por causa desta
segunda?
NÃO, ele terá direito apenas de pedir o cancelamento da segunda anotação feita sem notificá-lo.
Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
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Se o consumidor, após ser regularmente comunicado sobre a futura inscrição no cadastro, ajuíza uma
ação para impedir ou retirar seu nome do cadastro negativo alegando que o débito não existe, o juiz
poderá conceder tutela antecipada ou cautelar deferindo esse pedido? Quais os requisitos para tanto?
Segundo o STJ, a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
 a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
 houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
 houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio
do juiz.
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Desse modo, conclui-se que a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por
danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.

A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a negativação do nome do devedor nos
cadastros de inadimplentes.
Existe um prazo máximo no qual o nome do devedor pode ficar negativado?
SIM. Os cadastros e bancos de dados não poderão conter informações negativas do consumidor referentes
a período superior a 5 anos.
Passado esse prazo, o próprio órgão de cadastro deve retirar a anotação negativa, independentemente de
como esteja a situação da dívida (não importa se ainda está sendo cobrada em juízo ou se ainda não foi
prescrita).
Súmula 323-STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até
o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.
Se o devedor paga a dívida, a quem caberá informar o SPC ou a SERASA dessa situação para que seja
retirado o nome do devedor?
Cumpre ao CREDOR (e não ao devedor) providenciar o cancelamento da anotação negativa do nome do
devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando paga a dívida.
Vale ressaltar que é inclusive crime, previsto no CDC, quando o fornecedor deixa de comunicar o
pagamento ao cadastro de proteção ao crédito:
Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de
dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:
Pena — Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.
Assim, uma vez regularizada a situação de inadimplência do consumidor, deverão ser imediatamente
corrigidos os dados constantes nos órgãos de proteção ao crédito (REsp 255.269/PR).
Qual é o prazo que tem o credor para retirar (dar baixa) do nome do devedor no cadastro negativo?
O prazo é de 5 (cinco) dias úteis. Assim, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em
cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao CREDOR
requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 dias úteis, a contar do primeiro dia útil
subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.424.792-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014 (recurso
repetitivo) (Info 548).
Qual foi o fundamento para se encontrar esse prazo?
O STJ construiu este prazo por meio de aplicação analógica do art. 43, § 3º do CDC:
Art. 43 (...) § 3º — O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá
exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos
eventuais destinatários das informações incorretas.

O que acontece se o credor não retirar o nome do devedor do cadastro no prazo de 5 dias?
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Estipulação de prazo diverso mediante acordo entre as partes:
É possível que seja estipulado entre as partes um outro prazo diferente desses 5 dias, desde que não seja
abusivo.
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Qual é o termo inicial para a contagem?
Este prazo começa a ser contado da data em que houve o pagamento efetivo. No caso de quitações
realizadas mediante cheque, boleto bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito à
confirmação, o prazo começa a ser contado do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade
do credor.

A manutenção do registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes após esse prazo impõe ao
credor o pagamento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do abalo sofrido.
RESUMO QUANTO AOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES
Quem é o responsável pelos danos causados ao consumidor?
 Se o consumidor não foi notificado previamente acerca da inscrição: a responsabilidade é somente
do órgão de restrição do crédito (exs.: SERASA, SPC).
 Se o consumidor pagou a dívida e o fornecedor não providenciou a retirada do seu nome do
cadastro: a responsabilidade é somente do fornecedor (ex.: comerciante).
 Se o consumidor foi negativado por dívida irregular (ex.: dívida que já havia sido paga): a
responsabilidade é somente do fornecedor.
DUAS QUESTÕES FINAIS IMPORTANTES
Existe uma exceção na qual não é necessária a notificação prévia do devedor para que seja feita uma
anotação negativa em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Qual é?
É dispensada a prévia comunicação do devedor se o órgão de restrição ao crédito (exs.: SPC, SERASA)
estiver apenas reproduzindo informação negativa que conste de registro público (exs.: anotações de
protestos que constem do Tabelionato de Protesto, anotações de execução fiscal que sejam divulgadas no
Diário Oficial):
(...) É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do
CDC, não dá ensejo à reparação de danos morais quando oriunda de informações contidas em
assentamentos provenientes de serviços notariais e de registros, bem como de distribuição de processos
judiciais, por serem de domínio público. (...)
(STJ. 2ª Seção, Rcl 6.173/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/02/2012)
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LEGALIDADE DO SISTEMA “CREDIT SCORING”
O STJ analisou a validade do chamado sistema “credit scoring”, fixando as seguintes teses:
a) “Credit scoring”, também chamado de “credscore”, é um método desenvolvido para avaliação do risco
de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição
de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito);
b) O “credit scoring” é considerado como prática comercial LÍCITA, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e
pelo art. 7º, I, da Lei 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo);
c) Vale ressaltar, no entanto, que para o “credit scoring” ser lícito, é necessário que respeite os limites
estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima
transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei 12.414/2011;
d) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos
esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem
como as informações pessoais valoradas;
e) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema “credit scoring” configura abuso no exercício
desse direito, podendo ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do
responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente pela ocorrência de danos morais nas
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O simples erro no valor inscrito da dívida gera dano moral (ex: a dívida era de R$ 10 mil e foi inscrita
como sendo de R$ 15 mil)?
NÃO. O STJ entende que o simples erro no valor inscrito da dívida em órgão de proteção de crédito não tem
o condão de causar dano moral ao devedor, haja vista que não é o valor do débito que promove o dano
moral ou o abalo de crédito, mas o registro indevido, que, no caso, não ocorreu, uma vez que a dívida
existe, foi reconhecida pelo autor e comprovada, expressamente (REsp 831162/ES).

hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis, bem como nos casos de comprovada
recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.419.697-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/11/2014 (recurso
repetitivo) (Info 551).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
JUSTIÇA ESTADUAL
DANOS CAUSADOS A ESTAGIÁRIO DURANTE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO CURRICULAR
Compete à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL (e não à Justiça do Trabalho) julgar ação de reparação de danos
materiais e morais promovida por aluno universitário contra estabelecimento de ensino superior em
virtude de danos ocorridos durante o estágio obrigatório curricular.
STJ. 2ª Seção. CC 131.195-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2014 (Info 543).
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO RELACIONADA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
É de competência da JUSTIÇA ESTADUAL a ação de restituição de indébito proposta contra a
concessionária de energia elétrica por causa de um aumento ilegal da tarifa de energia. Isso porque, a
princípio, não há nenhum interesse da União ou da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que
justifique que elas figurem no polo passivo desta demanda.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.307.041-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2012
(Info 516).
ANATEL NÃO É PARTE LEGÍTIMA EM AÇÃO DE USUÁRIO DE TELEFONIA CONTRA A CONCESSIONÁRIA
Súmula 506-STJ: A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de
telefonia decorrentes de relação contratual.
COMPETÊNCIA PARA DEMANDAS QUE ENVOLVAM PREVIDÊNCIA PRIVADA E REFER
Súmula 505-STJ: A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações
decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária
de Seguridade Social — REFER é da Justiça estadual.

JUSTIÇA FEDERAL COMUM

I – Ensino Fundamental: a competência será, em regra, da Justiça Estadual (MS ou outras ações).
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De quem é a competência para julgar as causas propostas contra instituições de ensino (ou seus dirigentes)
em demandas envolvendo educação?
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DEMANDAS CONTRA DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
É da Justiça estadual, via de regra, a competência para julgar a ação em que se discute a legalidade da
cobrança de instituição de ensino superior estadual, municipal ou particular de taxa para expedição de
diploma de curso, salvo quando se tratar de mandado de segurança cuja impetração se volta contra ato
de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular, hipótese de competência da
Justiça Federal.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.295.790-PE, Rel. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/11/2012.

II – Ensino Médio: a competência será, em regra, da Justiça Estadual (MS ou outras ações).
III – Ensino Superior:




Mandado de segurança
Impetrado contra dirigente de Instituição 
de ensino federal ou particular: Justiça
FEDERAL.

Impetrado
contra
dirigentes
de
Instituições de ensino estaduais e
municipais: Justiça ESTADUAL.

Outras ações
Propostas contra a União ou suas
autarquias: Justiça FEDERAL
Propostas apenas contra Instituição
estadual, municipal ou particular: Justiça
ESTADUAL.

Se ficar melhor de entender, o quadro pode ser assim exposto:
Instituição superior FEDERAL
Instituição superior
ESTADUAL/MUNICIPAL
 Mandado de segurança:  Mandado de segurança: 
Justiça Federal.
Justiça Estadual.
 Outras ações: Justiça  Outras ações: Estadual.

Federal.

Instituição superior
PARTICULAR
Mandado de segurança:
Justiça Federal.
Outras ações: Justiça
Estadual.

AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NA QUAL HAVERÁ RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
Compete à JUSTIÇA FEDERAL processar e julgar demanda proposta em face do INSS com o objetivo de ver
reconhecido exclusivamente o direito da autora de receber pensão decorrente da morte do alegado
companheiro, ainda que seja necessário enfrentar questão prejudicial referente à existência, ou não, da
união estável.
STJ. 1ª Seção. CC 126.489-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/4/2013 (Info 517).
COMPETÊNCIA NO CASO DE MANDADOS DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA OAB
O STF entende que a OAB não é uma autarquia. A Ordem é um serviço público independente, categoria
única no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. No entanto, apesar disso, as
funções atribuídas à OAB possuem natureza federal. Portanto, o Presidente da seccional da OAB exerce
função delegada federal, motivo pelo qual a competência para o julgamento do mandado de segurança
contra ele impetrado é da Justiça Federal.
STF. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.255.052-AP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/11/2012.
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APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 109 DA CF/88 TAMBÉM ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS
O § 2º do art. 109 da CF/88 prevê que as causas propostas contra a União poderão ser ajuizadas na seção
(ou subseção) judiciária:
• em que for domiciliado o autor;
• onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda;
• onde esteja situada a coisa; ou
• no Distrito Federal.
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COMPETÊNCIA E DISCUSSÃO SOBRE ÁREA REMANESCENTE DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS
A União deverá figurar como litisconsorte necessária em ação na qual se discute com particulares se
determinada área é remanescente das comunidades dos quilombos (art. 68 do ADCT), mesmo que na
ação já exista a presença da Fundação Cultural Palmares (fundação federal).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.116.553-MT, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/5/2012.

Apesar de o dispositivo somente falar em “União”, o STF entende que a regra de competência prevista no
§ 2º do art. 109 da CF/88 também se aplica às ações propostas contra autarquias federais. Isso porque o
objetivo do legislador constituinte foi o de facilitar o acesso à justiça.
STF. Plenário. RE 627709/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/8/2014 (Info 755).

JUSTIÇA DO TRABALHO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELO EX-EMPREGADODOR CONTRA O EX-EMPREGADO
A ação por meio da qual o ex-empregador objetiva o ressarcimento de valores dos quais o ex-empregado
teria se apropriado indevidamente durante o contrato de trabalho é da competência da Justiça do
Trabalho (art. 114, I e VI, da CF/88).
STJ. 2ª Seção. CC 122.556-AM, Rel. Maria Min. Isabel Gallotti, julgado em 24/10/2012.
INDENIZAÇÃO CONTRA SINDICATO POR ATUAÇÃO INADEQUADA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda proposta por trabalhador com o objetivo de
receber indenização em razão de alegados danos materiais e morais causados pelo respectivo sindicato,
o qual, agindo na condição de seu substituto processual, no patrocínio de reclamação trabalhista, teria
conduzido o processo de forma inadequada, gerando drástica redução do montante a que teria direito a
título de verbas trabalhistas.
STJ. 2ª Seção. CC 124.930-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/4/2013 (Info 518).
AÇÃO PROPOSTA POR EX-DIRETOR SINDICAL CONTRA SINDICATO
Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação proposta por ex-diretor sindical contra o sindicato
que anteriormente representava na qual se objetive o recebimento de verbas com fundamento em
disposições estatutárias.
STJ. 1ª Seção. CC 124.534-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/6/2013 (Info 524).

COMPETÊNCIAS ENVOLVENDO O STF
DEMANDAS CONTRA O CNJ E O CNMP
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
STF. Plenário. AO 1814 QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/9/2014 (Info 760).
STF. 2ª Turma. ACO 2373 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 19/8/2014 (Info 755).
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RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PROLAÇÃO DE DECISÃO ACAUTELATÓRIA
Ainda que proferida por juízo absolutamente incompetente, é válida a decisão que, em ação civil pública
proposta para a apuração de ato de improbidade administrativa, tenha determinado — até que haja
pronunciamento do juízo competente — a indisponibilidade dos bens do réu a fim de assegurar o
ressarcimento de suposto dano ao patrimônio público.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.038.199-ES, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7/5/2013 (Info 524).
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OUTROS TEMAS
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PROCEDIMENTO
PRAZO PARA O AUTOR EMENDAR A INICIAL
O prazo de 10 dias para que o autor emende a PI é um prazo dilatório (e não peremptório). Logo, o juiz
poderá aceitar a emenda da PI mesmo fora deste prazo. Este prazo pode ser reduzido ou ampliado por
convenção das partes ou por determinação do juiz.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.133.689-PE, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/3/2012 (recurso repetitivo).
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
Não é possível a aplicação do art. 285-A do CPC quando o entendimento exposto na sentença, apesar de
estar em consonância com a jurisprudência do STJ, divergir do entendimento do tribunal de origem.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.225.227-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/5/2013 (Info 524).
JUSTIÇA GRATUITA
CONCESSÃO DE OFÍCIO
O juiz poderá conceder de ofício o benefício da assistência judiciária gratuita?
NÃO. É vedada a concessão “ex officio” do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado.
Assim, é indispensável que haja pedido expresso da parte.
STJ. 4ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 05/02/2013.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Se a pessoa física faz o pedido, acompanhado da declaração de pobreza, há uma presunção de que ela seja
necessitada?
SIM. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei, sob pena
de pagamento de até o décuplo das custas judiciais (art. 4º, § 1º, da LAJ).
Não é necessário que a pessoa física junte nenhuma prova de que é necessitada, sendo suficiente essa
afirmação.
Mesmo havendo essa presunção, o juiz pode indeferir o pedido?
SIM. Segundo o STJ, a afirmação de hipossuficiência, almejando a obtenção do benefício da assistência
judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, ou seja, relativa, podendo o magistrado, com
amparo no art. 5º da Lei n.º 1.050/60, infirmar a miserabilidade da requerente (AgRg no AREsp
121.135/MS, DJe 27/11/2012).
Esse indeferimento pode ocorrer, inclusive, de ofício, ou seja, sem requerimento da parte adversa (REsp
1196941/SP, DJe 23/03/2011).
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EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS
Se o magistrado não estiver convencido da impossibilidade da parte de arcar com as custas do processo,
poderá exigir que sejam apresentados documentos?
SIM. O magistrado, antes de deferir o pedido, pode investigar a real situação financeira do requerente da
assistência judiciária gratuita (AgRg no AREsp 181.573/MG, DJe 30/10/2012).
Assim, o juízo, para perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, poderá
solicitar que este comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os
honorários de sucumbência (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).
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CRITÉRIOS PRÓPRIOS
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Para indeferir esse benefício, o juiz poderá criar critérios próprios, como, por exemplo, negar a
gratuidade para todas as pessoas que ganhem acima de determinado valor?
NÃO. Há violação dos arts. 2º e 4º da Lei nº 1.060/50 quando os critérios utilizados pelo magistrado para
deferir o benefício da assistência judiciária revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio
julgador, tal como ocorreu no caso dos autos (remuneração líquida inferior a dez salários mínimos), e
pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e
dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família.
Nesse contexto, para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve ser considerado o binômio
possibilidade-necessidade, com o fim de verificar se as condições econômico-financeiras do requerente
permitem ou não que este arque com os dispêndios judiciais, bem como para evitar que aquele que
possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 239.341-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2013 (Info 528).
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA
Súmula 481-STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
STJ. Corte Especial, DJe 1/8/2012.
MOMENTO
Qual é o momento em que deverá ser formulado o pedido de justiça gratuita?
Normalmente o pedido de justiça gratuita é feito na própria petição inicial (no caso do autor) ou na
contestação (no caso do réu). No entanto, a orientação pacífica da jurisprudência é de que a assistência
judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo.
(REsp 1261220/SP, DJe 04/12/2012).
REQUERIMENTO NO RECURSO
É possível requerer a assistência jurídica gratuita no ato da interposição do recurso?
SIM. O STF entendeu que seria cabível deferir-se a gratuidade nessa fase processual, salvo se houvesse
fraude, como por exemplo, quando a parte não efetuasse o preparo e, depois, requeresse que se
relevasse a deserção. O Min. Marco Aurélio afirmou que é plausível imaginar a situação de uma pessoa
que no início do processo pudesse custear as despesas processuais, e, no entanto, depois de um tempo,
com a mudança de sua situação econômica, não tivesse mais condições de pagar o preparo do recurso,
devendo então ter direito de pleitear a assistência judiciária nessa fase processual (STF. 1ª Turma. AI
652139 AgR/MG, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 22/5/2012).
Segundo já decidiu o STJ, se for formulado no momento do recurso, o requerimento de gratuidade deve
ser feito em petição avulsa, que deverá ser processada em apenso aos autos principais, conforme
previsto no art. 6º da LIA, e não no próprio corpo do recurso, constituindo erro grosseiro essa prática
(STJ. REsp 1229778/MA, DJe 13/12/2012).
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IMPUGNAÇÃO
A parte contrária poderá impugnar o pedido de justiça gratuita?
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RECURSO
Se o juiz, na sentença, nega o pedido de justiça gratuita, qual será o recurso cabível a ser interposto pela
parte prejudicada?
O recurso cabível é a apelação (STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 9.653-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 2/5/2013. Info 523). Vale ressaltar que se o pedido for negado por decisão interlocutória, o
recurso cabível será o agravo de instrumento.

SIM. Isso é comumente chamado de “impugnação à justiça gratuita”, “impugnação à concessão do
benefício de assistência judiciária gratuita” ou “revogação da justiça gratuita”.
Esse pedido possui natureza jurídica de incidente do processo.
De acordo com a LAJ, a impugnação à justiça gratuita:
 não suspende o curso do processo; e
 deve ser feita em autos apartados (§ 2º do art. 4º).
E se a impugnação à justiça gratuita for formulada nos próprios autos (e não em autos apartados)?
O juiz não deverá apreciar o pedido de revogação, mantendo, assim, o benefício da justiça gratuita que já
tenha sido concedido.
A Lei nº 1.060/50, em seus arts. 4º, § 2º e 7º c/c 6º, dispõe que a impugnação do direito à assistência
judiciária será feita em autos apartados.
Permitir que o pleito de revogação da assistência judiciária gratuita seja apreciado nos próprios autos da
ação principal resulta, além da limitação na produção de provas, em indevido atraso no julgamento do
feito principal, o que pode ocasionar prejuízos irremediáveis às partes.
Desse modo, não deve ser apreciado o pedido de revogação de assistência judiciária gratuita formulado
nos próprios autos da ação principal, uma vez que isso configura violação à Lei nº 1.060/50, além de ser
um erro grosseiro da parte.
STJ. Corte Especial. EREsp 1286262/ES, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 19/06/2013 (Info 529).
IMPUGNAÇÃO FEITA NOS PRÓPRIOS AUTOS: ERRO GROSSEIRO
O pedido de impugnação feito nos próprios autos poderá ser considerado pelo juiz como mera
irregularidade e, assim, ser apreciado?
NÃO. Não se pode entender que o processamento da impugnação nos próprios autos seja mera
irregularidade, pois a intenção do legislador foi a de evitar o tumulto processual, determinando que tal
exame fosse realizado em autos apartados, garantindo-se a ampla defesa, o contraditório e o regular
curso do processo. Assim, trata-se, como já dito, de erro grosseiro, o que impede a sua apreciação.
STJ. Corte Especial. EREsp 1286262/ES, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 19/06/2013 (Info 529).
JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS PERICIAIS
É ônus do Estado arcar com os honorários periciais na hipótese em que a sucumbência recai sobre
beneficiário da assistência judiciária, tendo em vista o dever constitucional de prestar assistência
judiciária aos hipossuficientes.
STJ. 2ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1.327.281-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ATOS PRATICADOS POR NOTÁRIOS E REGISTRADORES
A gratuidade de justiça obsta a cobrança de emolumentos pelos atos de notários e registradores
indispensáveis ao cumprimento de decisão proferida no processo judicial em
que fora concedido o referido benefício.
Em resumo, os beneficiários da justiça gratuita têm isenção dos emolumentos nas serventias notariais e
registrais para os atos necessários ao cumprimento da decisão judicial.
STJ. 2ª Turma. AgRg no RMS 24.557-MT, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7/2/2013 (Info 517).
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CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E TEORIA DA APARÊNCIA
No que concerne a citações de pessoas jurídicas, a jurisprudência adota a teoria da aparência, segundo a
qual considera-se válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como
representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o
documento de recebimento.
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CITAÇÃO E INTIMAÇÕES

Assim, é válida a citação da pessoa jurídica quando recebida por quem, em sua sede, se apresenta como
seu representante legal e recebe a citação sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para
representá-la em juízo.
STJ. Corte Especial. EREsp 864.947-SC, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, julgados em 6/6/2012.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
CHAMAMENTO AO PROCESSO
CHAMAMENTO AO PROCESSO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nas ações para fornecimento de medicamentos, apesar de a obrigação ser solidária entre Municípios,
Estados e União, caso o autor tenha proposto a ação apenas contra o Estado-membro, não cabe o
chamamento ao processo da União, medida que apenas iria protelar a solução da causa.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.203.244-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo)
(Info 539).
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
NÃO CABE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREVISTA NO ART. 70, III QUANDO NECESSITAR ANÁLISE DE FATO DIVERSO
Não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento
novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação
probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia
processuais, que essa modalidade de intervenção de terceiros busca atender.
STJ. 4ª Turma. REsp 701.868-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/2/2014 (Info 535).

PROVAS
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UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO CRIMINAL PARA CONDENAR O RÉU EM AÇÃO CÍVEL
Desde que observado o devido processo legal, é possível a utilização de provas colhidas em processo
criminal como fundamento para reconhecer, no âmbito de ação de conhecimento no juízo cível, a
obrigação de reparação dos danos causados, ainda que a sentença penal condenatória não tenha
transitado em julgado.
Não viola o art. 935 do CC a utilização de provas colhidas no processo criminal como fundamentação para
condenar o réu à reparação do dano no juízo cível.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 24.940-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/2/2014 (Info
536).
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PROVA EMPRESTADA ORIUNDA DE PROCESSO NO QUAL NÃO FIGURAVAM AS MESMAS PARTES
A prova pode ser emprestada mesmo que a parte contra a qual será utilizada não tenha participado do
processo originário onde foi produzida? Ex.: no processo 1, foi produzida determinada prova. Em uma
ação de “A” contra “B” (processo 2), “A” deseja trazer essa prova emprestada. Ocorre que “B” não
participou do processo 1. Será possível trazer essa prova mesmo assim?
SIM. É admissível, assegurado o contraditório, a prova emprestada vinda de processo do qual não
participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada.
A prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se
reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso.
Quando se diz que deve assegurar o contraditório, significa que a parte deve ter o direito de se insurgir
contra a prova trazida e de impugná-la.
STJ. Corte Especial. EREsp 617.428-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2014 (Info 543).

PROVA DOCUMENTAL
www.dizerodireito.com.br

MOMENTO DA JUNTADA
Como regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou
com a resposta (no caso do réu).
A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação
mesmo em situações não previstas na lei desde que:
(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação;
(ii) não haja má fé na ocultação do documento;
(iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).
No caso julgado, o STJ afirmou que a mera declaração do juiz de que a prova documental é intempestiva
e, por isso, deve ser desentranhada dos autos, não é capaz de, por si só, impedir o conhecimento da
referida prova pelo Tribunal no julgamento de recurso, tendo em vista a maior amplitude no processo
civil moderno dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção
de provas necessárias à instrução do processo (art. 130 do CPC).
Assim, se a prova permaneceu nos autos mesmo tendo sido declarada intempestiva pelo juiz de 1ª
instância, poderá o Tribunal analisá-la para fundamentar seu veredicto.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.072.276-RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013 (Info 516).

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
Não é cabível a multa cominatória, caso o autor tenha ingressado com pedido, incidental ou autônomo,
de exibição de documento relativo a direito DISPONÍVEL.
Em caso de processos que tratam sobre direitos indisponíveis, o STJ tem admitido a cominação de
astreintes.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso
repetitivo) (Info 539).

TUTELA ANTECIPADA

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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TUTELA ANTECIPADA PREVISTA NO § 6º DO ART. 273 DO CPC
O STJ entendeu que a decisão a que se refere o § 6º do art. 273 do CPC, apesar de ser concedida
mediante técnica de cognição exauriente, continua sendo, por opção legislativa, uma hipótese de tutela
antecipada. Logo, por questão de política legislativa, não é apta a fazer coisa julgada material.
Assim, o valor correspondente à parte incontroversa do pedido pode ser levantado pelo beneficiado por
decisão que antecipa os efeitos da tutela (art. 273, § 6º, do CPC), mas o montante não deve ser acrescido
dos respectivos honorários advocatícios e juros de mora, os quais deverão ser fixados pelo juiz na
sentença.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.234.887-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/9/2013 (Info 532).

53

RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS POR TUTELA ANTECIPADA
O autor ingressa com uma ação e pede a tutela antecipada. O juiz defere. Na sentença, o juiz julga
improcedente a demanda e revoga a tutela antecipada.
Ocorre que a tutela antecipada causou danos morais e materiais ao réu.
O autor da ação tem a responsabilidade objetiva de indenizar o réu quanto a esses prejuízos,
independentemente de pronunciamento judicial e pedido específico da parte interessada.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.191.262-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/9/2012.

O art. 1º da Lei nº 9.494/97 determina, entre outras vedações, que não será cabível tutela antecipada
contra o Poder Público visando obter a reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou a
concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias.
O STF declarou que esse dispositivo é constitucional (ADC 4).
Vale ressaltar, no entanto, que a decisão proferida na referida ADC 4 não impede toda e qualquer
antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Somente está proibida a concessão de tutela antecipada
nas hipóteses listadas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, que deve ser interpretado restritivamente.
No presente julgado, o STF afirmou que seria possível a concessão de tutela antecipada tratando sobre
férias de servidores públicos, considerando que isso não envolve a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos nem a concessão de aumento ou extensão de vantagens.
STF. Plenário. Rcl 4311/DF, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 6/11/2014 (Info 766).
BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS
Em ação para fornecimento de medicamentos, o juiz pode determinar o bloqueio e sequestro de verbas
públicas em caso de descumprimento da decisão.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de
suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de valores do devedor
(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.069.810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013 (recurso
repetitivo) (Info 532).

ASTREINTES
POSSIBILIDADE DE MULTA DIÁRIA PARA OBRIGAR PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR TRATAMENTO
É possível que o juiz estipule multa diária (art. 461 do CPC) como forma de compelir que a operadora de
plano de saúde autorize que o hospital realize procedimento médico-hospitalar.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.186.851-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/8/2013 (Info 527).

OUTRAS QUESTÕES
1) O juiz pode arbitrar as astreintes de ofício (STJ. REsp 1.198.880-MT).
www.dizerodireito.com.br
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DECISÃO QUE FIXA VALOR DAS ASTREINTES NÃO PRECLUI NEM FAZ COISA JULGADA
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada,
sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada
ou suprimida posteriormente.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso
repetitivo) (Info 539).
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EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA
O autor pode exigir o pagamento das astreintes antes do final do processo (antes do trânsito em
julgado)? Em outras palavras, é possível a execução provisória das astreintes fixadas em tutela
antecipada?
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o
descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução
provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente
interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
STJ. Corte Especial. REsp 1.200.856-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014 (recurso repetitivo)
(Info 546).

2) É cabível a cumulação de astreintes com juros de mora (STJ. REsp 1.198.880-MT).
3) O destinatário das astreintes é o autor da demanda (STJ. REsp 949.509-RS).
HONORÁRIOS E DEFENSORIA PÚBLICA
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa
jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.102.459-RJ, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ-RJ),
julgado em 22/5/2012.

AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO RESCISÓRIA E VIOLAÇÃO DE SÚMULA
Não cabe ação rescisória contra violação de súmula. Conforme o art. 485, V, do CPC, a sentença pode ser
rescindida quando violar literal disposição de lei, hipótese que não abrange a contrariedade à súmula.
Assim, não há previsão legislativa para o ajuizamento de ação rescisória sob o argumento de violação de
súmula.
STJ. 3ª Seção. AR 4.112-SC, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, julgada em 28/11/2012.
INCISO V DO ART. 485 DO CPC
O inciso V do art. 485 do CPC prevê que é cabível a ação rescisória quando a sentença de mérito
transitada em julgado “violar literal disposição de lei”.
A jurisprudência entende que, se na época em que a sentença rescindenda transitou em julgado havia
divergência jurisprudencial a respeito da interpretação da lei, não se pode dizer que a decisão proferida
continha um vício. Logo, não caberá ação rescisória. Isso está em um enunciado do STF:
Súmula 343-STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
Imagine o seguinte exemplo: havia divergência na jurisprudência sobre o índice de correção índice de
correção monetária a ser aplicado em determinada situação, se deveria ser o BNTf ou o INPC. Em 2003, o
STJ pacificou que o índice aplicado seria o INPC.
• Se o acórdão do TJ transitou em julgado em 2002 aplicando o BNTf, não caberá ação rescisória porque
na época havia divergência. Aplica-se a Súmula 343-STJ.
• Se o acórdão do TJ transitou em julgado em 2004 aplicando o BNTf, caberá ação rescisória porque na
época não mais havia divergência. Não se aplica a Súmula 343-STJ.
STJ. Corte Especial. REsp 736.650-MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014 (Info 547).
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SÚMULA 343 DO STF E VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL
Se a sentença foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época e, posteriormente, esse
entendimento foi alterado, não se pode dizer que essa decisão impugnada tenha violado literal
disposição de lei.
Desse modo, não cabe ação rescisória em face de acórdão que, à época de sua prolação, estava em
conformidade com a jurisprudência predominante do STF.
STF. Plenário. RE 590809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22/10/2014 (Info 764).

INCISO VII (DOCUMENTO NOVO)
www.dizerodireito.com.br

João propõe uma ação de cobrança contra Antônio. A única defesa do réu foi a de que ele nunca havia
mantido nenhum contrato com o autor e, por isso, tal dívida nunca existiu. Entretanto, João conseguiu
provar que houve sim o débito, razão pela qual a sentença foi procedente. Houve apelação, tendo a
decisão sido confirmada, ocorrendo o trânsito em julgado.
Um ano mais tarde, Antônio descobre que o autor da ação tinha em seu poder um documento que prova
a quitação de seu débito para com João.
Diante disso, Antônio ajuíza uma ação rescisória fundada no art. 485, VII, alegando que a dívida
realmente existiu, mas que foi paga, conforme o documento novo de que ele agora dispõe e que estava
antes na posse do credor, motivo pelo qual não pode ser anexado em sua defesa no processo originário.
Não será cabível a ação rescisória nesse caso, considerando que a prova que se deseja ver agora
apreciada se refere a fato não alegado pelo réu (quitação) e que, portanto, não foi analisado pelo juízo
no curso do processo em que se formara a coisa julgada.
Assim, o STJ decidiu que não é possível a rescisão de sentença com fundamento no inciso VII do art. 485
do CPC (documento novo) na hipótese em que, além de não existir comprovação acerca dos fatos que
justifiquem a ausência de apresentação do documento em modo e tempo oportunos, este se refira a fato
que não tenha sido alegado pelas partes e analisado pelo juízo no curso do processo em que se formara a
coisa julgada.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.293.837-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 2/4/2013 (Info 522).
INCISO VII: DOCUMENTO QUE JÁ EXISTIA E QUE NÃO FOI JUNTADO PELA PARTE
Em regra, se a parte já possuía o documento antes da propositura da ação original (o documento era
preexistente), não tendo sido juntado por desídia, não será permitido, em regra, frise-se, que ajuíze a
ação rescisória trazendo esta prova como documento novo.
De forma excepcional, o STJ entendeu que é possível ao tribunal, na ação rescisória, analisar documento
novo para efeito de configuração de início de prova material destinado à comprovação do exercício de
atividade rural, ainda que esse documento seja preexistente à propositura da ação em que proferida a
decisão rescindenda referente à concessão de aposentadoria rural por idade.
Nesse caso, é irrelevante o fato de o documento apresentado ser preexistente à propositura da ação
originária, pois devem ser consideradas as condições desiguais pelas quais passam os trabalhadores
rurais, adotando-se a solução pro misero.
STJ. 3ª Seção. AR 3.921-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2013 (Info 522).
RECURSOS
REEXAME NECESSÁRIO
Súmula 490-STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

RECORRENTE DEVE DEMONSTRAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO
www.dizerodireito.com.br
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APELAÇÃO
POSSIBILIDADE DE A PARTE JUNTAR NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO
É possível que a parte junte novos documentos em sede de apelação, desde que atendidos os seguintes
requisitos:
a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação;
b) não haja indício de má fé;
c) seja ouvida a parte contrária, garantindo-se o contraditório (art. 398 do CPC).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.176.440-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/9/2013 (Info 533).

É inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que
impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença (art. 514,
II, do CPC).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.320.527-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012.

AGRAVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AUSÊNCIA DE CÓPIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
A ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não será óbice (empecilho) ao
conhecimento do agravo de instrumento se, por outros meios inequívocos, for possível aferir a
tempestividade do recurso.
Em outras palavras, mesmo que o agravante não tenha juntado a cópia da certidão de intimação, é
possível que o Tribunal releve a ausência dessa peça obrigatória (e conheça o recurso) se existir nos
autos algum outro meio de se ter certeza que o agravo foi interposto dentro do prazo.
Ex.: o agravante não juntou a certidão de intimação, mas pela data da decisão agravada (que está nos
autos) e a data em que foi protocolizado o agravo, percebe-se que não se passaram mais que 10 dias.
Ora, é lógico que a intimação ocorreu após a data da decisão, de modo que está provado que o recurso
foi interposto dentro do prazo, mesmo não havendo a certidão.
Esse posicionamento do STJ é aplicado em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas,
para o qual o exagerado processualismo deve ser evitado, de forma a que o processo e seu uso sejam
convenientemente conciliados e realizados.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.409.357-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info
541).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÃO PROLETATÓRIOS OS EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O STF/STJ
Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada
e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente
julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B do CPC.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.410.839-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info
541).

JULGAMENTO POR AMOSTRAGEM DO RESP E RE
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS: APLICAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO
Em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios, é possível aplicar a multa do art. 538,
parágrafo único, juntamente com a indenização prevista no art. 18, § 2º do CPC.
A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC tem caráter eminentemente administrativo —
punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo —, sendo possível
sua cumulação com a sanção prevista nos arts. 17, VII, e 18, § 2º, do CPC, de natureza reparatória.
STJ. Corte Especial. REsp 1.250.739-PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/12/2013 (recurso
repetitivo) (Info 541).

DPU ATUANDO COMO AMICUS CURIAE
A DPU pode atuar como amicus curiae em recursos especiais repetitivos, recursos extraordinários
submetidos à repercussão geral e em ADIs?
SIM. A DPU e as Defensorias Públicas Estaduais já foram admitidas como amici curiae em muitos
processos no STF e no STJ. Para isso, devem demonstrar que possuem legítimo interesse e
representatividade para essa atuação como amigo da Corte.
Vale ressaltar que a mera afirmação de que a Defensoria Pública atua em vários processos que tratam do
mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para
caracterizar-lhe a condição de amicus curiae.
Dois exemplos em que o STJ não admitiu a intervenção da instituição como amicus curiae:
• recurso especial repetitivo em que se discutiam encargos de crédito rural;
• recurso especial repetitivo em que se debatia a possibilidade de redirecionamento de execução fiscal
em caso de dívidas não-tributárias.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.371.128-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/9/2014 (Info 547).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.977-MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/2/2014 (Info 537).
PARTE QUE TEVE PROCESSO SOBRESTADO NÃO PODE INTERVIR COMO ASSISTENTE SIMPLES
Quando determinado tema é selecionado para ser julgado sob a sistemática do art. 543-C (recursos
especiais repetitivos), é escolhido um ou alguns recursos para serem analisados pelo STJ (recursos
paradigmas) e os demais que tratem sobre a mesma matéria ficarão suspensos no tribunal de origem até
que o STJ se pronuncie sobre o tema central.
A parte que teve seu processo sobrestado não poderá intervir nem como assistente simples nem como
amicus curiae no recurso especial paradigma que será analisado pelo STJ.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (Info 540).
IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA O ENTENDIMENTO DO RESP REPETITIVO
Contra a decisão do Tribunal de origem que, com fulcro no art. 543-C, §7º, I, do CPC, aplica entendimento
firmado em recurso especial submetido ao procedimento dos recursos representativos de controvérsia,
não cabe nenhum recurso, nem reclamação.
STJ. 2ª Seção. AgRg na Rcl 10.805-RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 4/2/2013 (Info 513).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO E FERIADO LOCAL
É admissível comprovação posterior da tempestividade de recurso no STJ ou no STF quando o recurso
houver sido julgado intempestivo em virtude de feriados locais ou de suspensão de expediente forense
no tribunal a quo.
STJ. Corte Especial. AgRg no AREsp 137.141-SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 19/9/2012.
STF. Plenário. RE 626358 AgR/MG, rel. Min. Cezar Peluso, 22/3/2012.
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PROCESSO CAUTELAR
FALTA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL
Súmula 482-STJ: A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da
eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar.
14. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS AO PERITO QUE ELABORA OS CÁLCULOS DO CREDOR
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RECURSO ESPECIAL

Na chamada “liquidação por cálculos do credor”, o exequente não pode transferir para o executado o
ônus que ele teve com o pagamento de honorários a um perito para que este elaborasse a memória de
cálculos.
Para o STJ, na liquidação por cálculos do credor, as operações aritméticas necessárias para se chegar ao
quantum debeatur são elementares (soma, subtração, divisão e multiplicação). Por isso, não há
necessidade de o credor contratar um profissional para a sua elaboração. Essa memória de cálculos
deverá ser elaborada diretamente pela parte ou por seu advogado.
Se o credor contratar um expert para elaborar a planilha isso é um problema dele, ou seja, é um custo
extra que o credor decidiu assumir, não havendo previsão no CPC de que esse ônus possa ser repassado
ao devedor.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.274.466-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 541).
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA TEM DIREITO DE UTILIZAR A CONTADORIA JUDICIAL
Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela
contadoria judicial.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.274.466-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 541).
O beneficiário da assistência judiciária, ainda que seja representado pela Defensoria Pública, pode se
utilizar do serviço de contador judicial para apuração do crédito que será objeto de execução,
independentemente da complexidade dos cálculos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.200.099-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/5/2014 (Info 540).
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E ÔNUS DE ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS
Na liquidação por arbitramento, obrigatoriamente haverá uma perícia.
Na liquidação por artigos, pode ser que haja ou não perícia (isso vai depender se essa prova será ou não
necessária para provar o fato novo).
O perito designado para realizar a perícia deverá receber sua contraprestação (honorários periciais) antes
de realizar a perícia.
O valor dos honorários do perito deverá ser adiantado pelo credor (que irá executar) ou pelo executado
(que irá ser executado)?
Pelo DEVEDOR. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe
ao DEVEDOR a antecipação dos honorários periciais.
Se a perícia é obrigatória para se determinar o quantum debeatur e se já houve o trânsito em julgado
onde se concluiu que o devedor é o “culpado”, não seria justo que o credor tivesse mais essa despesa.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.274.466-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 541).
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EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DESCABE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE
Em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente.
Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com
precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o
magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios.
STJ. Corte Especial. REsp 1.291.736-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/11/2013 (recurso
repetitivo) (Info 533).
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EXECUÇÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E PARCELAMENTO
Na execução de pagar quantia certa (título extrajudicial), o art. 745-A do CPC prevê expressamente a
possibilidade do devedor parcelar em até seis vezes o valor cobrado na execução, desde que depositado
30% do valor e preenchidos os demais requisitos legais.
Apesar de não haver previsão legal expressa, o STJ admite essa possibilidade de parcelamento também
ao devedor no caso de cumprimento de sentença.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.264.272-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2012.
SENTENÇA DECLARATÓRIA PODE SER TÍTULO EXECUTIVO
A sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada é título executivo
judicial. Assim, tem eficácia executiva a sentença ou acórdão que contenha carga condenatória. A
sentença proferida no processo civil que reconhece a existência de dada obrigação de pagar é título
executivo hábil a fundar pedido de cumprimento pelo réu de pagamento pelo autor da dívida
reconhecida.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.100.820-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 18/9/2012.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO INCONSTITUCIONAL
Súmula 487-STJ: O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado
em data anterior à da sua vigência.
GARANTIA DO JUÍZO
Para que o devedor apresente IMPUGNAÇÃO (na fase de cumprimento de sentença) é necessária a
garantia do juízo, ou seja, é indispensável que haja prévia penhora, depósito ou caução.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.195.929-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 24/4/2012.
PETIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO
Se o devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença alegando que há excesso de execução
e que o credor está pleiteando quantia superior à que é devida, ele deverá apontar, na petição da
impugnação, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do
credor. Caso não faça isso, o juiz deverá rejeitar liminarmente a impugnação (§ 2º do art. 475-L), não
sendo permitido que o devedor faça a emenda da inicial da impugnação para corrigir essa falha.
STJ. Corte Especial. REsp 1.387.248-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 540).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Julgada procedente em parte a exceção de pré-executividade, são devidos honorários de advogado em
favor do excipiente/executado na medida do respectivo proveito econômico.
A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção
parcial da execução ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.276.956-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 4/2/2014 (Info 534).
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PENHORA SOBRE FATURAMENTO
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É possível, em caráter excepcional, que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o
percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Não há violação ao princípio da
menor onerosidade para o devedor, previsto no art. 620 do CPC.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 242.970-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012.
PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA CONJUNTA
A penhora de valores depositados em conta bancária conjunta solidária somente poderá atingir a parte
do numerário depositado que pertença ao correntista que seja sujeito passivo do processo executivo,
presumindo-se, ante a inexistência de prova em contrário, que os valores constantes da conta pertencem
em partes iguais aos correntistas.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.184.584-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/4/2014 (Info 539).
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FRAUDE À EXECUÇÃO
1) Em regra, para que haja fraude à execução, é indispensável que tenha havido a citação válida do
devedor.
2) Mesmo sem citação válida, haverá fraude à execução se, quando o devedor alienou ou onerou o
bem, o credor já havia realizado a averbação da execução nos registros públicos (art. 615-A do CPC).
Presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após essa averbação
(§ 3º do art. 615-A do CPC).
3) Persiste válida a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
4) A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, devendo ser respeitada a
parêmia (ditado) milenar que diz o seguinte: “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”.
5) Assim, não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de provar que o
terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência (art.
659, § 4º, do CPC).
STJ. Corte Especial. REsp 956.943-PR, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 20/8/2014 (recurso repetitivo) (Info 552).
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IMPENHORABILIDADE
O art. 649 do CPC estabelece um rol de bens que não podem ser objeto de penhora.
O inciso IV do art. 649 prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. O STJ, no
entanto, confere interpretação restritiva a esse inciso e afirma que a remuneração a que se refere o
dispositivo é a última percebida, perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do
salário ou vencimento seguinte. Assim, se a pessoa recebe seu salário na conta bancária, mas não o
utiliza no mês e o deixa lá depositado, tal quantia perderá o caráter de impenhorabilidade.
O inciso X do art. 649 estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança,
até o limite de 40 salários mínimos. O STJ decidiu que é possível aplicar a proteção desse inciso, por
intepretação extensiva, para outras formas de investimento. Desse modo, é impenhorável a quantia de
até 40 salários mínimos depositada em fundo de investimento, desde que seja a única aplicação
financeira do devedor e não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais
exteriores de riqueza.
As verbas rescisórias trabalhistas são consideradas impenhoráveis, nos termos do inciso IV, por terem a
natureza de verba salarial (alimentar). No entanto, se a pessoa recebe a verba trabalhista e deposita esse
dinheiro em um fundo de investimento, por longo período, a quantia perderá o caráter de
impenhorabilidade do IV já que não foi utilizada para suprimento de necessidades básicas do devedor e
sua família. Por outro lado, essa verba poderá ser considerada impenhorável com base no inciso X, até o
limite de 40 salários mínimos, desde que seja a única aplicação financeira do devedor e não haja indícios
de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/8/2014 (Info 547).

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
ESTADO CUMPRINDO A DECISÃO MEDIANTE PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR (E NÃO POR PRECATÓRIO)
Devem ser adimplidas por meio de folha suplementar – e não por precatório – as parcelas vencidas após
o trânsito em julgado que decorram do descumprimento de decisão judicial que tenha determinado a
implantação de diferenças remuneratórias em folha de pagamento de servidor público.
STJ. 1ª Turma. AgRg no Ag 1.412.030-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 27/8/2013 (Info 529).
PRECATÓRIO
A COMPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA TRAZIDA PELOS §§ 9º E 10 DO ART. 100 DA CF/88 NÃO PODE SER APLICADA À RPV
O STF julgou inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da CF/88, que impunham que a pessoa que fosse
receber precatórios teria que se submeter a um regime de compensação obrigatória, de forma que, se
tivesse também débitos com o Fisco, esses já seriam descontados.
Agora, o STF afirmou que a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF/88
também se aplica às requisições de pequeno valor. Em outras palavras, é inconstitucional impor ao
credor a compensação obrigatória nos casos em que ele irá receber RPV.
Assim, se alguém tiver recursos para receber por meio de RPV, não deverão ser aplicados os §§ 9º e 10
do art. 100 da CF/88, ou seja, esse credor não é obrigado a aceitar a compensação imposta pela Fazenda
Pública, mesmo que tenha débitos com o Fisco.
STF. Plenário. RE 614406/RS, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em
23/10/2014 (Info 764).
O PEQUENO VALOR É CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE EM CASO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO
Se a Fazenda Pública for condenada a pagar dinheiro, deverá o pagamento ser feito, em regra, por meio
de precatório.
Se a quantia for considerada como de “pequeno valor”, não haverá necessidade de precatório.
Caso a condenação tenha decorrido de uma ação proposta por litisconsortes ativos, o “pequeno valor”
para fins de dispensa do precatório será considerado individualmente para cada litisconsorte, não
devendo ser somada a quantia devida a todos.
Assim, ao contrário do que alega a Fazenda Pública, o fracionamento do valor da execução, em caso de
litisconsórcio facultativo, para expedição de requisição de pequeno valor em favor de cada credor, não
implica violação ao art. 100, § 8º, da CF/88.
STF. Plenário. RE 568645/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24/9/2014 (repercussão geral) (Info 760).
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PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
Para que o devedor possa oferecer embargos, exige-se a garantia do juízo mesmo que ele seja
beneficiário da assistência judiciária gratuita?
SIM. O STJ assim entende, com base no princípio da especialidade.
O art. 3º da Lei 1.060/1950 (que prevê a assistência judiciária gratuita) é cláusula genérica, abstrata e visa
à isenção de despesas de natureza processual, como custas e honorários advocatícios, não havendo
previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar.
Desse modo, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, o disposto no art. 16, § 1º, da
Lei 6.830/1980 deve prevalecer sobre o art. 3º, VII, da Lei 1.060/1950, o qual determina que os
beneficiários da justiça gratuita ficam isentos dos depósitos previstos em lei para interposição de
recurso, ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.437.078-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/3/2014 (Info 538).
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EXECUÇÃO FISCAL

A garantia do juízo no âmbito da execução fiscal deve abranger honorários advocatícios mesmo que eles
não constem na CDA?
SIM. Há situações em que o valor dos honorários advocatícios já consta na própria CDA. Isso ocorre quando
a lei que rege o crédito cobrado permite essa inclusão. Nesses casos, não há qualquer dúvida de que a
garantia oferecida deverá abranger também o montante dos honorários.
Existem, contudo, outras hipóteses em que na CDA não vêm previstos os honorários e estes são arbitrados
pelo juiz ao despachar a petição inicial na execução. Aqui havia dúvida se a garantia deveria também
englobá-los. O STJ entendeu que sim. Isso porque, como a LEF não trata do assunto, deve-se aplicar
subsidiariamente o CPC e este determina que a penhora de bens seja feita de modo a incluir o principal, os
juros, as custas e os honorários advocatícios.
Em resumo, a garantia do juízo no âmbito da execução fiscal deve abranger honorários advocatícios,
sejam eles previstos na CDA ou arbitrados judicialmente.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.409.688-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/2/2014 (Info 539).
Mandado de intimação da penhora deve ser pessoal e mencionar o prazo dos embargos
Na execução fiscal, para que o mandado de intimação da penhora seja válido é necessário que:
a) a intimação do executado ocorra de forma pessoal; e
b) o mandado contenha expressa menção do prazo legal para o oferecimento de embargos à execução.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.069-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/4/2014 (Info 546).
Súmula 515-STJ: A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz.

REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS
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REDIRECIONAMENTO E EXECUÇÃO DE DÍVIDAS NÃO-TRIBUTÁRIAS
Quando a sociedade empresária for dissolvida irregularmente, é possível o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada mesmo que se trate de dívida ativa
NÃO-TRIBUTÁRIA. Vale ressaltar que, para que seja autorizado esse redirecionamento, não é preciso
provar a existência de dolo por parte do sócio.
Assim, por exemplo, a Súmula 435 do STJ pode ser aplicada tanto para execução fiscal de dívida ativa
tributária como também na cobrança de dívida ativa NÃO-TRIBUTÁRIA.
No caso concreto, a ANATEL estava executando créditos não-tributários que eram devidos por uma rádio
comunitária. Quando o Oficial de Justiça chegou até o endereço da empresa constatou que ela não
estava mais funcionando ali, estando presumidamente extinta. Logo, caberá o redirecionamento da
execução para o sócio-gerente.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.371.128-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/9/2014 (recurso
repetitivo) (Info 547).
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O REDIRECIONAMENTO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA
Quando ocorre o redirecionamento da execução fiscal para atingir o sócio-gerente, a pessoa jurídica
deixa de responder pelo débito? Em outras palavras, tendo havido o redirecionamento, a execução irá
prosseguir apenas contra a pessoa física?
NÃO. Nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, o redirecionamento da Execução Fiscal
para o sócio-gerente não constitui causa de exclusão da responsabilidade tributária da pessoa jurídica.
Apesar de o art. 135 do CTN falar em “responsabilidade pessoal”, o STJ consolidou o entendimento de
que essa responsabilidade do sócio-gerente, por atos de infração à lei, é solidária (não excluindo a
responsabilidade da empresa). Logo, responderão pelo débito o sócio-gerente e a pessoa jurídica,
figurando ambos na execução fiscal, em litisconsórcio passivo.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.455.490-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/8/2014 (Info 550).

O art. 185-A do CTN prevê a possibilidade de ser decretada a indisponibilidade dos bens e direitos do
devedor tributário na execução fiscal.
Vale ressaltar, no entanto, que a indisponibilidade de que trata o art. 185-A do CTN só pode ser
decretada se forem preenchidos três requisitos:
1) deve ter havido prévia citação do devedor;
2) o executado deve não ter pago a dívida nem apresentado bens à penhora no prazo legal;
3) não terem sido localizados bens penhoráveis do executado mesmo após a Fazenda Pública esgotar as
diligências nesse sentido.
Obs.: para que a Fazenda Pública prove que esgotou todas as diligências na tentativa de achar bens do
devedor, basta que ela tenha adotado duas providências:
a) pedido de acionamento do Bacen Jud (penhora “on line”) e consequente determinação pelo
magistrado;
b) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou
Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.377.507-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/11/2014 (recurso repetitivo) (Info
552).

PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E INFLUÊNCIA SOBRE BENS PENHORADOS
Se o devedor aderiu a parcelamento administrativo dos débitos tributários, os seus bens penhorados na
execução fiscal deverão ser liberados?
• Se a penhora ocorreu ANTES do parcelamento: NÃO.
• Se a penhora ocorreu DEPOIS do parcelamento: SIM.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.421.580-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 4/2/2014 (Info 537).
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O ART. 20 DA LEI 10.522/2002 NÃO SE APLICA ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS
Esse art. art. 20 da Lei nº 10.522/2002 é aplicável também para as execuções fiscais propostas pelas
autarquias federais (ex.: IBAMA)?
NÃO. O art. 20 da Lei nº 10.522/2002 refere-se unicamente aos débitos inscritos na Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados.
Não se demonstra possível, portanto, aplicar-se, por analogia, o referido dispositivo legal às execuções
fiscais propostas pelas autarquias e fundações públicas federais cujos créditos são cobrados pela
Procuradoria-Geral Federal (art. 10 da Lei nº 10.480/2002).
As atribuições da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são distintas,
razão pela qual não se pode equipará-las para os fins do art. 20 da Lei nº 10.522/2002.
Em suma: o art. 20 da Lei nº 10.522/2002 não se aplica às execuções de créditos das autarquias federais,
cobrados pela Procuradoria-Geral Federal.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.343.591-MA, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/12/2013 (recurso repetitivo)
(Info 533).
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RESTRIÇÃO DE VALOR ESTABELECIDA PELA LEI 12.514/2011 E EXECUÇÕES ANTERIORES
As execuções ajuizadas ANTES da Lei 12.514/2011 devem continuar tramitando, mesmo que sejam
inferiores a quatro vezes o valor da anuidade.
Para o STJ, o art. 8° da Lei 12.514/2011, não pode ser aplicado às execuções fiscais propostas antes da
sua vigência.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.404.796-SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/3/2014 (recurso
repetitivo) (Info 538).

JUIZADOS ESPECIAIS
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MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
É cabível mandado de segurança, a ser impetrado no Tribunal Regional Federal, com a finalidade de
promover o controle da competência dos Juizados Especiais Federais.
STJ. 2ª Turma. RMS 37.959-BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/10/2013 (Info 533).
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS
O valor da causa para fins de fixação da competência nos juizados especiais federais, na hipótese de
existência de litisconsórcio ativo, deve ser calculado dividindo-se o montante pelo número de autores.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.257.935-PB, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18/10/2012.
PROCURADORES FEDERAIS NÃO SÃO INTIMADOS PESSOALMENTE NOS JUIZADOS
Os Procuradores Federais que atuam nos Juizados Especiais Federais não desfrutam da prerrogativa da
intimação pessoal.
Assim, não se aplica o art. 17 da Lei nº 10.910/2004 nos Juizados Especiais Federais.
STF. Plenário. ARE 648629/RJ, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/4/2013 (Info 703).
DEFENSORES PÚBLICOS NÃO SÃO INTIMADOS PESSOALMENTE NOS JUIZADOS
A jurisprudência do STJ afirma que, no âmbito dos Juizados Especiais, não é necessária a intimação
pessoal dos Defensores Públicos, podendo esta ocorrer até mesmo pela Imprensa Oficial.
Nesse sentido: HC 241.735/SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/11/2012;
HC 105.548/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/04/2010.

MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO é cabível a intervenção de amicus curiae em mandado de segurança.
No processo de mandado de segurança não é admitida a intervenção de terceiros nem mesmo no caso de
assistência simples.
Se fosse admitida a intervenção do amicus curiae isso poderia comprometer a celeridade do mandado de
segurança.
STF. 1ª Turma. MS 29192/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/8/2014 (Info 755).
É POSSÍVEL DESISTIR DO MS MESMO APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO
O impetrante pode desistir de mandado de segurança sem a anuência do impetrado mesmo após a
prolação da sentença de mérito.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.405.532-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 10/12/2013 (Info 533).

SUSPENSÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS ENQUANTO SE AGUARDA O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA
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PROCESSO COLETIVO
CONTINÊNCIA ENTRE ACP AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL E OUTRA NA JUSTIÇA FEDERAL
Súmula 489-STJ: Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas
propostas nesta e na Justiça estadual.
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NÃO HÁ SUCESSÃO PROCESSUAL EM MS
No mandado de segurança, se o impetrante morre, os seus herdeiros não podem se habilitar para
continuar o processo. Assim, falecendo o impetrante, o mandado de segurança será extinto sem
resolução do mérito, ainda que já esteja em fase de recurso. Isso ocorre em razão do caráter
mandamental e da natureza personalíssima do MS.
STJ. 3ª Seção. EDcl no MS 11.581-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/6/2013 (Info 528).

É possível determinar a suspensão do andamento de processos individuais até o julgamento, no âmbito
de ação coletiva, da questão jurídica de fundo neles discutida.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.353.801-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/8/2013 (Info 527).
ACP COM LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO COMUM E APENAS UM DOS RÉUS COM FORO NA
JUSTIÇA FEDERAL
Em ação civil pública ajuizada na Justiça Federal, não é cabível a cumulação subjetiva de demandas com o
objetivo de formar um litisconsórcio passivo facultativo comum, quando apenas um dos demandados
estiver submetido, em razão de regra de competência ratione personae, à jurisdição da Justiça Federal,
ao passo que a Justiça Estadual seja a competente para apreciar os pedidos relacionados aos demais
demandados.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.120.169-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/8/2013 (Info 530).

ADEQUAÇÃO DA ACP PARA VEICULAR DETERMINADAS MATÉRIAS
ACP PLEITEANDO NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E CONDENAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS
I — Em uma mesma ação coletiva, o autor pode formular pedidos relacionados com direitos individuais
homogêneos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos difusos. As tutelas pleiteadas em ações civis
públicas não são necessariamente puras e estanques. Não é preciso que se peça, de cada vez, uma tutela
referente a direito individual homogêneo, em outra ação uma de direitos coletivos em sentido estrito e,
em outra, uma de direitos difusos, especialmente em se tratando de ação manejada pelo Ministério
Público, que detém legitimidade ampla no processo coletivo.
II — Havendo violação a direitos transindividuais, é cabível, em tese, a condenação por dano moral
coletivo que se caracteriza como uma categoria autônoma de dano e que não está relacionado
necessariamente com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico).
III — No caso concreto julgado, o STJ entendeu que não cabia condenação por dano moral coletivo. Os
usuários do Plano de Saúde “ZZZ” que precisassem de próteses para cirurgias de angioplastia precisavam
pagar um valor extra, considerando que determinada cláusula excluía da cobertura o implante de
próteses cardíacas. Essa cláusula é abusiva e ilegal, entretanto, ela não gerou danos difusos ou coletivos,
mas apenas individuais homogêneos.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.293.606-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/9/2014 (Info 547).

Assim, por exemplo, caso uma rede de televisão mantenha programas que exponham pessoa ou grupo ao
ódio ou ao desprezo por motivos fundados na raça, na etnia ou na religiosidade, o Ministério Público (ou
www.dizerodireito.com.br
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Lei 12.966/2014
A Lei n. 12.966/2014 foi editada para acrescentar mais um inciso ao art. 1º da Lei n. 7.347/85 e
estabelecer, de forma expressa, que a ação civil pública poderá também prevenir e reparar danos morais e
patrimoniais causados:
 à honra e à dignidade
 de grupos raciais, étnicos ou religiosos.
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AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA ACP
Em 2014, foram publicadas duas novas leis que alteraram a Lei n. 7.347/85 para ampliar o âmbito de
proteção da ação civil pública.
 Lei n. 12.966/2014: incluiu, no âmbito de proteção da ACP, a honra e a dignidade de grupos raciais,
étnicos ou religiosos.
 Lei n. 13.004/2014: incluiu, expressamente, entre as finalidades da ACP, a proteção do patrimônio
público e social.

outro legitimado) poderá ajuizar ação civil pública contra a emissora pedindo o fim da exibição e a sua
condenação em danos morais coletivos.
A alteração é positiva em termos simbólicos ao demonstrar o respeito e a deferência que o Estado
brasileiro possui em relação aos direitos e interesses desses grupos. No entanto, na prática, pouco muda,
considerando que, juridicamente, tais valores já podiam ser protegidos pela ACP, conforme previsão do art.
1º, IV e V da Lei n. 7.347/85 e do art. 55 da Lei n. 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
Outra mudança de destaque é que agora, pela nova Lei, fica expressamente previsto que as associações
tenham como finalidade institucional a proteção dos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos são
legitimadas para ajuizar ação civil pública.
Lei 13.004/2014
A Lei n. 13.004/2014 foi editada para acrescentar mais um inciso ao art. 1º da Lei n. 7.347/85 e
estabelecer, de forma expressa, que a ação civil pública poderá também prevenir e reparar danos morais e
patrimoniais causados ao PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL.
A alteração não tem nenhuma utilidade prática. Mesmo antes da Lei já era PACÍFICO que a ACP também
poderia ser utilizada para a proteção do patrimônio público e social.
No caso do Ministério Público, a própria CF/88 é expressa ao afirmar isso:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
Sobre o tema, também já existia um enunciado do STJ:
Súmula 329-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do
patrimônio público.
Apesar de o art. 129, III, da CF/88 e de a súmula falarem apenas em Ministério Público era perfeitamente
possível que outros legitimados pudessem ajuizar ACP com esse objetivo. Ex: ACP ajuizada pela União com
o objetivo de proteger o patrimônio público e social (art. 5º, III, da Lei n. 7.347/85).
Outra mudança é que agora, pela nova Lei, fica expressamente previsto que as associações que tenham
como finalidade institucional a proteção ao patrimônio público e social são legitimadas para ajuizar ação
civil pública.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
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LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÕES COLETIVAS
A Defensoria Pública não possui legitimidade extraordinária para ajuizar ação coletiva em favor de
consumidores de determinado plano de saúde particular que, em razão da mudança de faixa etária,
teriam sofrido reajustes abusivos em seus contratos.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2014 (Info 541).

A entidade que goza de imunidade tributária tem o dever de cumprir as obrigações acessórias, dentre
elas a de manter os livros fiscais.
STF. 1ª Turma. RE 250844/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 29/5/2012.
O art. 150, VI, “a”, da CF/88 prevê que a União, os Estados/DF e os Municípios não poderão cobrar
impostos uns dos outros.
Essa imunidade também vale para as autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às
delas decorrentes (art. 150, § 2º da CF/88).
Existe uma presunção de que os bens das autarquias e fundações são utilizados em suas finalidades
essenciais.
Assim, o ônus de provar que determinado imóvel não está afetado à destinação compatível com os
objetivos e finalidades institucionais de entidade autárquica recai sobre o ente tributante que pretenda,
mediante afastamento da imunidade tributária prevista no § 2º do art. 150 da CF, cobrar o imposto sobre
o referido imóvel.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 304.126-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/8/2013 (Info 527)
Instituição de assistência social que conseguiu, por meio de uma perícia, provar que atende os requisitos
do art. 14 do CTN terá direito à imunidade tributária
Se a instituição de assistência social conseguiu, por meio de uma perícia contábil, provar que atende os
requisitos do art. 150, VI, “c”, da CF/88 e do art. 14, do CTN, ela terá direito à imunidade tributária,
mesmo que não apresente certificado de entidade de assistência social, documento emitido pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Não é possível condicionar a concessão de imunidade tributária prevista para as instituições de educação
e de assistência social sem fins lucrativos à apresentação de certificado de entidade de assistência social
na hipótese em que prova pericial tenha demonstrado o preenchimento dos requisitos para a incidência
da norma imunizante.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 187.172-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/2/2014
(Info 535).
Pedágio possui natureza jurídica de tarifa
O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias NÃO tem natureza tributária, mas de preço
público, consequentemente, não está sujeito ao princípio da legalidade estrita.
STF. Plenário. ADI 800/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/6/2014 (Info 750).
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Não é possível a constituição de crédito tributário com base em documento de confissão de dívida tributária
apresentado, para fins de parcelamento, após o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.355.947–SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/6/2013 (Info 522).
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Qual é o prazo prescricional para obter a restituição do valor pago indevidamente no caso de tributos
sujeitos a lançamento por homologação?
• Para ações de repetição de indébito ajuizadas até 8/6/2005: 10 anos.
• Para ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 9/6/2005: 5 anos.
No dia 09/06/2005 entrou em vigor a LC 118/2005, que estabeleceu que, para efeito de repetição de
indébito, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado.
Obs: não importa se o pagamento indevido foi feito antes da LC 118/2005 (09/06/2005). O que interessa
saber é se a ação foi ajuizada antes da LC 118/2005 entrar em vigor.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.269.570-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/5/2012.

Em caso de inadimplemento do crédito tributário, os juros de mora deverão incidir sobre a totalidade da
dívida, ou seja, sobre o tributo acrescido da multa fiscal punitiva, a qual também integra o crédito tributário.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.335.688-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 4/12/2012.
A prescrição da ação de execução fiscal interrompe-se com o despacho do juiz que ordena a citação do
executado. No entanto, esta interrupção retroage à data do ajuizamento da execução, considerando que
o art. 174, parágrafo único, I, do CTN deve ser interpretado em conjunto com o art. 219, § 1º, do CPC.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.293.997-SE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/3/2012.
Incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de abono de permanência (art. 40, § 19, CF).
STJ. 2ª Turma. AREsp 225.144-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/11/2012.
O crédito-prêmio de IPI gera acréscimo patrimonial, devendo, portanto, compor a base de cálculo do IR.
STJ. 2ª Turma. REsp 957.153-PE, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 4/10/2012.
Súmula 498-STJ: Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.
STJ. 1ª Seção, DJe 13/8/2012.
Súmula 494-STJ: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica
não contribuinte do PIS/PASEP.
STJ. 1ª Seção, DJe 13/8/2012.
Súmula 495-STJ: A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a
creditamento de IPI.
STJ. 1ª Seção, DJe 13/8/2012.
Incide contribuição ao PIS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços advocatícios de
sociedade de advogados.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.283.410-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/9/2012.
Há incidência de ICMS no caso de leasing internacional?
REGRA: NÃO. Em regra, não incide o ICMS importação na operação de arrendamento mercantil
internacional, uma vez que no leasing não há, necessariamente, a transferência de titularidade do bem.
Em outras palavras, pode haver ou não a compra. Assim, não incide o imposto se existe a possibilidade
de o bem ser restituído ao proprietário e o arrendatário não efetuou a opção de compra.
EXCEÇÃO: incidirá ICMS importação se ficar demonstrado que houve a antecipação da opção de compra.
Isso ocorre quando não existe a possibilidade de o bem ser restituído ao proprietário, seja por
circunstâncias naturais (físicas), seja porque se trata de insumo.
STF. Plenário. RE 226899/SP, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em
1º/10/2014 (Infos 758 e 761).
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Súmula 499-STJ: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac,
salvo se integradas noutro serviço social.
STJ 1ª Seção. DJe 18/03/2013
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Creditamento de ICMS e nota fiscal posteriormente declarada inidônea
Súmula 509-STJ: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.

Quando interrompido pelo pedido de adesão ao Refis, o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança de
créditos tributários devidos pelo contribuinte excluído do programa reinicia na data da decisão final do
processo administrativo que determina a exclusão do devedor do referido regime de parcelamento de
débitos fiscais.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.144.963-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/11/2012.
É possível a expedição de certidões negativas de débito ou positivas com efeitos de negativas em nome
de filial de grupo econômico, ainda que existam pendências tributárias da matriz ou de outras filiais,
desde que possuam números de CNPJ distintos.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 192.658-AM, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 23/10/2012.
O Poder Judiciário não pode, por meio de uma decisão judicial, estender isenção fiscal a uma categoria
não abrangida pelo benefício, mesmo que sob o argumento de que haveria na hipótese uma situação
discriminatória e uma ofensa ao princípio da isonomia.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 248.264-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012.
Os valores depositados em contas em nome das filiais estão sujeitos à penhora por dívidas tributárias da matriz.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.355.812-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/5/2013.
Fonte pagadora fornece declaração indevida de que rendimento era isento
Neste interessante julgado foram expostas três conclusões:
I — Incide imposto de renda sobre a quantia recebida pelo empregado em razão de acordo coletivo de
trabalho firmado com o empregador, no qual fora ajustado a constituição de fundo de aposentadoria e
pensão e, alternativamente, o pagamento de determinado valor em dinheiro correspondente ao que
seria vertido para o aludido fundo.
II — Mesmo que a fonte pagadora (substituta tributária) equivocadamente tenha deixado de efetuar a
retenção de determinada quantia, a título de imposto de renda, sobre importância paga a empregado,
tendo, ainda, expedido comprovante de rendimentos informando que a respectiva renda classifica-se
como rendimento isento e não tributável, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária (substituído
tributário) deverá arcar com o imposto de renda devido e não recolhido.
III — Na hipótese em que a fonte pagadora deixa de efetuar a retenção do imposto de renda, expedindo
comprovante de rendimentos o qual os classifica como isentos e não tributáveis, de modo a induzir o
empregado/contribuinte a preencher equivocadamente sua declaração de imposto de renda, não é este
— mas sim o empregador — o responsável pelo pagamento da multa prevista no art. 44, I, da Lei
9.430/1996.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.218.222-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/9/2014 (Info 548).
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Súmula 508-STJ: A isenção da Cofins concedida pelo art. 6º, II, da LC n. 70/1991 às sociedades civis de
prestação de serviços profissionais foi revogada pelo art. 56 da Lei n. 9.430/1996.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 26/03/2014.
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Selo para controle de recolhimento de IPI não pode ser cobrado do contribuinte
É incompatível com a CF/88 o art. 3º do Decreto-Lei 1.437/75, que autorizava que o Fisco exigisse do
contribuinte o ressarcimento pelo custo dos selos do IPI.
Assim, o selo para controle de recolhimento de IPI não pode ser cobrado do contribuinte, sob pena de
violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88).
STF. Plenário. RE 662113/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12/2/2014 (Info 735).

REFIS e tese da parcela ínfima
É possível excluir o contribuinte do REFIS, com fulcro no art. 5º, II, da Lei 9.964/2000 (inadimplência) caso
ele esteja pagando prestações mensais ínfimas se comparadas ao valor total do débito. Isso porque,
nesse caso, fica demonstrada a ineficácia do parcelamento para a quitação da dívida.
Desse modo, o STJ entende que é válida a “tese da parcela ínfima” para excluir o contribuinte do REFIS.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.447.131-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/5/2014 (Info 542).
HABEAS DATA NÃO É VIA ADEQUADA PARA CONTRIBUINTE TER ACESSO AO RPF
O habeas data não é via adequada para obter acesso a dados contidos em Registro de Procedimento
Fiscal (RPF).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.411.585-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 5/8/2014 (Info 548).

GRUPO II
DIREITO PENAL
PRINCIPAIS NOVIDADES LEGISLATIVAS SOBRE DIREITO PENAL
LEI 12.653/2012 (ART. 135-A DO CP)
A Lei n. 12.653/2012 incluiu um novo tipo no Código Penal: o crime de condicionamento de atendimento
médico-hospitalar emergencial.
Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento
prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de
natureza grave, e até o triplo se resulta a morte.
LEI 12.737/2012 (INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO)
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante
violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou
informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
LEI 12.978/2014
Acrescentou mais um inciso ao art. 1º da Lei 8.072/90 prevendo que também é considerado como crime
hediondo o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou
adolescente ou de vulnerável, delito previsto no art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º do Código Penal.
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1º) Deverão integrar o quadro efetivo do Estado (DF) ou União.
2º) Deverão estar submetidos a regime de dedicação exclusiva.
3º) Deverão estar sujeitos a cursos de formação funcional.
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PORTE DE ARMA PARA AGENTES E GUARDAS PRISIONAIS
Em 2014, foi publicada a Lei n. 12.993/2014 que alterou o Estatuto do Desarmamento para permitir que
agentes e guardas prisionais tenham porte de arma de fogo, desde que atendam aos seguintes requisitos:

4º) Deverão estar subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno.
Armas próprias ou fornecidas pelo ente público
Em serviço ou fora dele
Os Guardas Portuários gozam de porte de arma de fogo?
NÃO. A Lei n. 12.993/2014, na forma como foi aprovada pelo Congresso Nacional, previa o porte de arma
de fogo também para os Guardas Portuários. Ocorre que esse dispositivo foi vetado pela Presidente da
República sob o argumento de que não havia dados concretos que comprovassem a necessidade de sua
autorização e que isso poderia resultar em aumento desnecessário do risco em decorrência do aumento de
armas em circulação.

PRINCIPAIS JULGADOS SOBRE DIREITO PENAL
Um crime não pode ser absorvido por uma contravenção penal
O princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo
agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance
mais abrangente.
Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar que a conduta mais grave
praticada pelo agente (crime-fim) absorve a conduta menos grave (crime-meio).
O STF decidiu que o agente que faz uso de carteira falsa da OAB pratica o crime de uso de documento
falso, não se podendo admitir que esse crime seja absorvido (princípio da consunção) pela contravenção
penal de exercício ilegal da profissão (art. 47 do DL nº 3.688/41).
Não é possível que um crime tipificado no Código Penal seja absorvido por uma infração tipificada na Lei
de Contravenções Penais.
STF. 1ª Turma. HC 121652/SC, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/4/2014 (Info 743).
A confissão qualificada – aquela na qual o agente agrega teses defensivas discriminantes ou exculpantes
–, quando efetivamente utilizada como elemento de convicção, enseja a aplicação da atenuante prevista
na alínea d do inciso III do artigo 65 do CP.
AgRg no REsp 1.198.354-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/10/2014 (Info 551).
SÚMULA 500-STJ:
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
SÚMULA 501-STJ: É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/06, desde que o resultado da incidência das
suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368/76,
sendo vedada a combinação de leis.
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Valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários
Qual é o valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários?
Para o STJ: 10 mil reais (art. 20 da Lei 10.522/2002).
Para o STF: 20 mil reais (art. 1º, II, da Portaria MF 75/2012).
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.406.356-PR, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/2/2014.
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SÚMULA 502-STJ:
Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184,
parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.

STF. 1ª Turma. HC 121717/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 3/6/2014 (Info 749).
Crimes ambientais
Admite-se o princípio da insignificância no caso de crimes ambientais. Esta é a posição do STF (HC
112563/SC) e do STJ (AgRg no REsp 1320020/RS).
Descaminho
Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de descaminho.
Contrabando
Não se aplica o princípio da insignificância no caso de contrabando, tendo em vista o desvalor da conduta
do agente (HC 110964, Relator Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 07/02/2012).
CONTRABANDO (ART. 334-A)
Em 2014, foi publicada a Lei n. 13.008/2014, que alterou o Código Penal no tocante aos crimes de
contrabando e descaminho.
O que fez o legislador?
A Lei 13.008/2014 trouxe três mudanças principais:
1ª) Colocou os crimes em dispositivos penais diferentes. O descaminho continua previsto no art. 334 do CP,
mas agora está lá sozinho. O contrabando, por sua vez, passa a figurar no art. 334-A (que foi inserido pela
Lei).
2ª) Previu algumas novas condutas equiparadas ao crime de contrabando.
3ª) A pena do contrabando foi aumentada e passa a ser de 2 a 5 anos.
Quadro-resumo das principais diferenças:
DESCAMINHO
“Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída
ou pelo consumo de mercadoria”
Corresponde à conduta de importar ou exportar Corresponde à entrada ou à saída de produtos
mercadoria PROIBIDA.
PERMITIDOS, todavia elidindo o pagamento do
Obs: essa proibição pode ser absoluta ou relativa.
imposto devido.
É a fraude utilizada para iludir o pagamento de
impostos relacionados com a importação ou
exportação de produtos.
NÃO é uma espécie de crime tributário.
É uma espécie de crime tributário.
É INAPLICÁVEL o princípio da insignificância.
APLICA-SE o princípio da insignificância se o valor
do tributo cujo pagamento foi iludido não superar
10 mil reais (STJ) ou 20 mil reais (STF).
NÃO admite suspensão condicional do processo (a Admite suspensão condicional do processo (a pena
pena é de 2 a 5 anos).
é de 1 a 4 anos).
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O descaminho é crime tributário material? Para o ajuizamento da ação penal é necessária a constituição
definitiva do crédito tributário? Aplica-se a Súmula Vinculante 24 ao descaminho?
NÃO. Tanto o STJ como o STF entendem que o descaminho é crime tributário FORMAL. Logo, para que
seja proposta ação penal por descaminho não é necessária a prévia constituição definitiva do crédito
tributário.
Não se aplica a Súmula Vinculante 24 do STF.
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CONTRABANDO
“Importar ou exportar mercadoria proibida”

O crime se consuma com a simples conduta de iludir o Estado quanto ao pagamento dos tributos devidos
quando da importação ou exportação de mercadorias.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.343.463-BA, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/3/2014
(Info 548).
STF. 2ª Turma. HC 122325, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27⁄05⁄2014.
Sendo o descaminho um crime formal, e sendo desnecessária a constituição definitiva, a ação penal
imputando o descaminho pode ser proposta mesmo que ainda não tenha sido concluído o processo
administrativo ou a execução fiscal acerca do crédito tributário. As instâncias administrativa, cível e
penal são independentes. No entanto, imagine que, antes de ser julgado o processo criminal, chega ao
fim o processo administrativo ou o processo cível e estes concluem que não houve importação irregular,
razão pela qual a autuação tributária é anulada. Nesse caso, a decisão administrativa ou do processo
cível irá repercutir no processo criminal?
Ainda que o descaminho seja delito de natureza formal, a existência de decisão administrativa ou judicial
favorável ao contribuinte – anulando o auto de infração, o relatório de perdimento e o processo
administrativo fiscal – caracteriza questão prejudicial externa facultativa, que autoriza a suspensão do
processo penal (art. 93 do CPP).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.413.829/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/11/2014 (Info
552).
Não se aplica o princípio da insignificância ao:
 Estelionato contra o INSS (estelionato previdenciário)
 Estelionato envolvendo FGTS
 Estelionato envolvendo o seguro-desemprego
Não se aplica o princípio da insignificância para o crime de posse/porte de droga para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/2006).
STJ. 6ª Turma. RHC 35.920-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/5/2014 (Info 541).
É CONSTITUCIONAL a aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61,
I, do CP).
STF. Plenário. RE 453000/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 4/4/2013.
Dosimetria da pena
Se o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito, isso significa que essa circunstância
judicial é neutra, de forma que não pode ser utilizada para aumentar a pena imposta ao réu.
STJ. 6ª Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013 (Info 532).

As agravantes genéricas podem ser aplicadas aos crimes preterdolosos
É possível a aplicação das agravantes genéricas do art. 61 do CP aos crimes preterdolosos.
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As agravantes (tirante a reincidência) não se aplicam aos crimes culposos
As circunstâncias agravantes genéricas não se aplicam aos crimes culposos, com exceção da reincidência.
STF. 1ª Turma. HC 120165/RS, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2014 (Info 735).
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Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não gera maus antecedentes
Na dosimetria da pena, as condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser
utilizados como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta
social do réu.
STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014 (Info 535).

Ex: pode ser aplicada agravante genérica do art. 61, II, “c”, do CP no delito de lesão corporal seguida de
morte (art. 129, § 3º, do CP).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.254.749-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/5/2014 (Info 541).
É possível haver homicídio qualificado praticado com dolo eventual?
• No caso das qualificadoras do motivo fútil e/ou torpe: SIM
• No caso de qualificadoras de meio: NÃO
STF. 2ª Turma. HC 111442/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 28/8/2012.
Inexistência de continuidade delitiva entre roubo e extorsão
Os crimes de roubo e extorsão, embora sejam de mesma natureza, são considerados de espécies
diferentes. Por essa razão, não é possível reconhecer continuidade delitiva entre eles, ainda que
praticados em conjunto.
STJ. 6ª Turma. HC 77.467-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/10/2014 (Info 549).
EXISTÊNCIA de continuidade entre “sonegação previdenciária e “apropriação indébita previdenciária”
Os crimes descritos nos arts. 168-A e 337-A, apesar de constarem em títulos diferentes no Código Penal e
serem, por isso, topograficamente díspares, refletem delitos que guardam estreita relação entre si,
portanto cabível o instituto da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
STJ. 6ª Turma. REsp 1212911/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/03/2012
Perda do cargo, função pública ou mandato eletivo (art. 92, I, do CP)
O art. 92, I, do CP prevê, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo, função
pública ou mandato eletivo.
Segundo prevê o parágrafo único do art. 92 e a jurisprudência do STJ, esse efeito (perda do cargo) não é
automático, devendo ser motivadamente declarado na sentença.
Em outras palavras, a determinação da perda de cargo público pressupõe fundamentação concreta que
justifique o cabimento e necessidade da medida.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.044.866-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2/10/2014 (Info 549).
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Penas restritivas de direito: contraditório e ampla defesa
Exige-se contraditório e ampla defesa para a (re)conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade?
SIM. É imprescindível a prévia intimação pessoal do reeducando que descumpre pena restritiva de
direitos para que se proceda à conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Isso porque
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O art. 92, I, do CP não permite a perda da aposentadoria
Ainda que condenado por crime praticado durante o período de atividade, o servidor público não pode
ter a sua aposentadoria cassada com fundamento no art. 92, I, do CP, mesmo que a sua aposentadoria
tenha ocorrido no curso da ação penal.
Os efeitos de condenação criminal previstos no art. 92, I, do CP, embora possam repercutir na esfera das
relações extrapenais, são efeitos penais, na medida em que decorrem de lei penal. Sendo assim, pela
natureza constrangedora desses efeitos (que acarretam restrição ou perda de direitos), eles somente
podem ser declarados nas hipóteses restritas do dispositivo mencionado, o que implica afirmar que o rol
do art. 92 do CP é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica para estendê-los em
desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
Dessa maneira, como essa previsão legal é dirigida para a “perda de cargo, função pública ou mandato
eletivo”, não se pode estendê-la ao servidor que se aposentou, ainda que no decorrer da ação penal.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.416.477-SP, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do
TJ/SP), julgado em 18/11/2014 (Info 552).

deve-se dar oportunidade para que o reeducando esclareça as razões do descumprimento, em
homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
STJ. 5ª Turma. HC 251.312-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/2/2014 (Info 536).
Prescrição: art. 110, § 1º do CP
O § 1º do art. 110 do CP, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, é inconstitucional?
NÃO. O STF entendeu que a referida alteração foi exercida dentro da liberdade que possui o legislador
para reger o tema, não tendo havido ofensa a qualquer princípio ou regra constitucional.
STF. Plenário. HC 122694/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/12/2014 (Info 771).
Prescrição de medida de segurança
A prescrição da medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria é regulada pela pena
máxima abstratamente prevista para o delito.
STJ. 5ª Turma. REsp 39.920-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 6/2/2014 (Info 535).
ADVOGADO NÃO COMETE CALÚNIA SE NÃO FICAR PROVADA SUA INTENÇÃO DE OFENDER A HONRA
A manifestação do advogado em juízo para defender seu cliente não configura crime de calúnia se
emitida sem a intenção de ofender a honra.
STJ. 3ª Seção. Rcl 15.574-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 9/4/2014 (Info 539).
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP)
Para configurar o delito do art. 149 do Código Penal (redução a condição análoga à de escravo) NÃO É
imprescindível a restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores.
O delito pode ser praticado por meio de outras condutas como no caso em que os trabalhadores são
sujeitados a condições degradantes, subumanas.
STJ. 3ª Seção. CC 127.937-GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/5/2014 (Info 543).
Configura invasão de domicílio a invasão de gabinete de Delegado de Polícia
Configura o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP) o ingresso e a permanência, sem autorização,
em gabinete de Delegado de Polícia, embora faça parte de um prédio ou de uma repartição públicos.
No caso concreto, dezenas de manifestantes foram até a Delegacia de Polícia Federal cobrar agilidade na
conclusão de um inquérito policial. Como não foram recebidos, decidiram invadir o gabinete do
Delegado.
STJ. 5ª Turma. HC 298.763-SC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 7/10/2014 (Info 549).

1) O que pode ser considerado “arma”?
www.dizerodireito.com.br
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ROUBO
Furto de uso: NÃO é crime (fato atípico).
Roubo de uso: É crime (configura o art. 157 do CP).
STJ. 5ª Turma. REsp 1.323.275-GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/4/2014 (Info 539).
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FURTO
É POSSÍVEL O FURTO HÍBRIDO SE A QUALIFICADORA FOR OBJETIVA
Súmula 511-STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de
crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e
a qualificadora for de ordem objetiva.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 11/06/2014.

Para os fins do art. 157, § 2º, I, podem ser incluídos no conceito de arma:
 a arma de fogo;
 a arma branca (considerada arma imprópria), como faca, facão, canivete;
 e quaisquer outros "artefatos" capazes de causar dano à integridade física do ser humano ou de coisas,
como por exemplo uma garrafa de vidro quebrada, um garfo, um espeto de churrasco, uma chave de
fenda etc.
2) Se o agente emprega no roubo uma “arma” de brinquedo, haverá a referida causa de aumento?
NÃO. Até 2002, prevalecia que sim. Havia até a Súmula 174 do STJ afirmando isso. Contudo, essa súmula foi
cancelada, de modo que, atualmente, no crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo não
autoriza o aumento da pena.
3) É necessário que a arma utilizada no roubo seja apreendida e periciada para que incida a majorante?
NÃO. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde
(dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por
outros meios de prova.
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo na arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo
Penal.
4) Se, após o roubo, foi constatado que a arma empregada pelo agente apresentava defeito, incide mesmo
assim a majorante?
Depende:
 Se o defeito faz com que o instrumento utilizado pelo agente seja absolutamente ineficaz, não incide a
majorante. Ex: revólver que não possui mecanismo necessário para efetuar disparos. Nesse caso, o
revólver defeituoso servirá apenas como meio para causar a grave ameaça à vítima, conforme exige o
caput do art. 157, sendo o crime o de roubo simples;
 Se o defeito faz com que o instrumento utilizado pelo agente seja relativamente ineficaz, INCIDE a
majorante. Ex: revólver que algumas vezes trava e não dispara. Nesse caso, o revólver, mesmo
defeituoso, continua tendo potencialidade lesiva, de sorte que poderá causar danos à integridade
física, sendo, portanto, o crime o de roubo circunstanciado.
5) O Ministério Público que deve provar que a arma utilizada estava em perfeitas condições de uso?
NÃO. Cabe ao réu, se assim for do seu interesse, demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo,
como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão
(STJ EREsp 961.863/RS).

Você poderá encontrar assim no concurso:
www.dizerodireito.com.br
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7) Além do roubo qualificado, o agente responderá também pelo porte ilegal de arma de fogo (art. 14 ou
16, da Lei n. 10.826/2003)?
Em regra, não. Geralmente, o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime de roubo
circunstanciado. Aplica-se o princípio da consunção, considerando que o porte ilegal de arma de fogo
funciona como crime meio para a prática do roubo (crime fim), sendo por este absorvido.
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6) Se, após o roubo, foi constatado que a arma estava desmuniciada no momento do crime, incide mesmo
assim a majorante?
NÃO. A utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza
o emprego de violência, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena, já que esta está
vinculada ao potencial lesivo do instrumento, pericialmente comprovado como ausente no caso, dada a sua
ineficácia para a realização de disparos (STJ HC 190.067/MS).

(Promotor/MPRO – 2010) O delito de roubo majorado por uso de arma absorve o delito de porte de arma
(afirmativa CORRETA).
“A conduta de portar arma ilegalmente é absorvida pelo crime de roubo, quando, ao longo da instrução
criminal, restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os
delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, incidindo, assim, o princípio da consunção” (STJ HC
178.561/DF).
No entanto, poderá haver condenação pelo crime de porte em concurso material com o roubo se ficar
provado nos autos que o agente portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou
depois do crime de roubo e que ele não se utilizou da arma tão somente para cometer o crime patrimonial.
Ex: “Tício”, às 13h, mediante emprego de um revólver, praticou roubo contra “Caio”, que estava na parada
de ônibus (art. 157, § 2º, I, CP). No mesmo dia, por volta das 14h 30min, em uma blitz de rotina da polícia
(sem que os policiais soubessem do roubo ocorrido), “Ticio” foi preso com os pertences da vítima e com o
revólver empregado no assalto. Em um caso semelhante a esse, a 5ª Turma do STJ reconheceu o concurso
material entre o roubo e o delito do art. 14, da Lei n. 10.826/2003, afastando o princípio da consunção.
Veja trechos da ementa desse julgado mencionado acima:
1. O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um
crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais
amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação
de dependência entre as condutas praticadas (Precedentes STJ).
2. No caso em apreço, observa-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo ocorreu em circunstância
fática distinta ao do crime de roubo majorado, porquanto os pacientes foram presos em flagrante na posse
do referido instrumento em momento posterior à prática do crime contra o patrimônio, logo, em se
tratando de delitos autônomos, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. (...)
(HC 199.031/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 21/06/2011)
Outro julgado recente do STF no mesmo sentido:
1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo
três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas.
2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade
pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. (...)
(RHC 106067, Relatora Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 26/06/2012)
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Em roubo praticado no interior de ônibus, o fato de a conduta ter ocasionado violação de patrimônios
distintos – o da empresa de transporte coletivo e o do cobrador – não descaracteriza a ocorrência de
crime único se todos os bens subtraídos estavam na posse do cobrador. É bem verdade que a
jurisprudência do STJ e do STF entende que o roubo perpetrado com violação de patrimônios de
diferentes vítimas, ainda que em um único evento, configura concurso formal de crimes, e não crime
único. Todavia, esse mesmo entendimento não pode ser aplicado ao caso em que os bens subtraídos,
embora pertençam a pessoas distintas, estavam sob os cuidados de uma única pessoa, a qual sofreu a
grave ameaça ou violência.
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Se houver pluralidade de causas de aumento no crime de roubo (art. 157, § 2º do CP), o juiz não poderá
incrementar a pena aplicada com base unicamente no número de majorantes nem se valer de tabelas
com frações matemáticas de aumento.
Para se proceder ao aumento, é necessário que o magistrado apresente fundamentação com base nas
circunstâncias do caso concreto (Súmula 443-STJ).
STF. 2ª Turma. RHC 116676/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 20.8.2013.

AgRg no REsp 1.396.144-DF, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do TJ/SP),
julgado em 23/10/2014.
Causa de aumento incidente no caso de a vítima estar em serviço de transporte de valores
O inciso III do § 2º do art. 157 do Código Penal prevê que a pena do delito de roubo é majorada se a
vítima estava em serviço de transporte de valores e o agente conhecia essa circunstância.
Quando o dispositivo fala em “transporte de valores” não se restringe a dinheiro em espécie,
abrangendo outros bens e produtos que possuam expressão econômica.
No caso concreto, o STJ reconheceu que incide a majorante prevista no inciso III do § 2º do art. 157 do CP
na hipótese em que o autor praticou o roubo ciente de que as vítimas, funcionários dos Correios,
transportavam grande quantidade de produtos cosméticos de expressivo valor econômico e liquidez.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.309.966-RJ, Min. Rel. Laurita Vaz, julgado em 26/8/2014 (Info 548).
Se um maior de idade pratica o roubo juntamente com um inimputável, esse roubo será majorado pelo
concurso de pessoas (art. 157, § 2º do CP).
A participação do menor de idade pode ser considerada com o objetivo de caracterizar concurso de
pessoas para fins de aplicação da causa de aumento de pena no crime de roubo.
STF. 1ª Turma. HC 110425/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 5/6/2012.
STJ. 6ª Turma. HC 150.849/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/08/2011.
A Súmula 554 do STF não se aplica ao estelionato no seu tipo fundamental (art. 171, caput)
A jurisprudência afirma que a Súmula 554 do STF aplica-se unicamente para o crime de estelionato na
modalidade de emissão de cheque sem fundos (art. 171, § 2º, VI). Assim, a referida súmula não se aplica
ao estelionato no seu tipo fundamental (art. 171, caput).
Assim, não configura óbice ao prosseguimento da ação penal – mas sim causa de diminuição de pena
(art. 16 do CP) – o ressarcimento integral e voluntário, antes do recebimento da denúncia, do dano
decorrente de estelionato praticado mediante a emissão de cheque furtado sem provisão de fundos.
STJ. 5ª Turma. HC 280.089-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 18/2/2014 (Info 537).
Se o funcionário do banco recebe o cartão e a senha da idosa para auxiliá-la a sacar um dinheiro do caixa
eletrônico e, ele, aproveitando a oportunidade, transfere quantias para a sua conta pessoal, tal conduta
configura o crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.358.865-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/9/2014 (Info 547).
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Falsa declaração de hipossuficiência não é crime
É atípica a mera declaração falsa de estado de pobreza realizada com o intuito de obter os benefícios da
justiça gratuita.
A conduta de firmar ou usar declaração de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de obter os
benefícios da gratuidade de justiça não é crime, pois aludida manifestação não pode ser considerada
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O STF entende que o § 1º do art. 180 do CP é CONSTITUCIONAL.
O objetivo do legislador ao criar a figura típica da receptação qualificada foi justamente a de punir de
forma mais gravosa o comerciante ou industrial que, em razão do exercício de sua atividade, pratica
alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à
infraestrutura que lhe favorece.
O crime foi qualificado pelo legislador em razão da condição do agente que, por sua atividade
profissional, merece ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta.
Para o STF, o § 1º do art. 180 pune tanto o agente que atua com dolo eventual como também no caso de
dolo direto.
STF. 1ª Turma. RHC 117143/RS, rel. Min. Rosa Weber, 25/6/2013.

documento para fins penais, já que é passível de comprovação posterior, seja por provocação da parte
contrária seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa.
STJ. 6ª Turma. HC 261.074-MS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado
em 5/8/2014 (Info 546).
O STF considerou atípica a conduta de “peculato de uso” de um veículo para a realização de
deslocamentos por interesse particular.
STF. 1ª Turma. HC 108433 AgR/MG, rel. Min. Luiz Fux, 25/6/2013.
O agente que comercializa CD’s ou DVD’s piratas pratica o delito do § 2º do art. 184 do CP.
A ação penal para o crime previsto no § 2º do art. 184 do CP é pública incondicionada e seu
procedimento está regulado pelos arts. 524 a 530 do CPP.
Segundo o art. 530-D do CPP, depois da apreensão, será realizada perícia sobre todos os bens
apreendidos e elaborado o laudo, que deverá integrar o inquérito policial ou o processo.
De acordo com o STJ, não é razoável exigir minúcias exageradas no laudo pericial, como a catalogação de
centenas ou milhares de CD's e DVD's, indicação de cada título e autor da obra apreendida e contrafeita,
sendo válida, ainda, a perícia realizada nas características externas do material apreendido.
Além disso, apesar de a redação do art. 530-D do CPP determinar que a perícia deva ser realizada sobre
todos os bens apreendidos, o STJ relativiza essa exigência e admite que seja realizada por amostragem e,
concluído que há falsidade, revela-se configurado o delito.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 276.128-MG, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador
Convocado do TJ/SP), julgado em 2/10/2014 (Info 549).
MOEDA FALSA: APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E” E “H” DO CP
Nos casos de prática do crime de introdução de moeda falsa em circulação (art. 289, § 1º, do CP), se a
nota falsificada é repassada para “ascendente, descendente, irmão ou cônjuge” ou para “criança, maior
de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida”, incidirão as agravantes previstas nas alíneas "e" e
"h" do inciso II do art. 61 do CP. Isso o sujeito passivo desse delito não é apenas o Estado, mas também a
pessoa lesada com a introdução da moeda falsa.
STJ. 6ª Turma. HC 211.052-RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz,
julgado em 5/6/2014 (Info 546).
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OMISSÃO DE ANOTAÇÃO NA CTPS (ART. 297, § 4º DO CP)
NECESSIDADE DE SER DEMONSTRADO O DOLO DE FALSO
A simples omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por si
só, o crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, do CP). Isso porque é imprescindível que
a conduta do agente preencha não apenas a tipicidade formal, mas antes e principalmente a tipicidade
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FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS (ART. 293 DO CP)
É dispensável a constituição definitiva do crédito tributário para que esteja consumado o crime previsto
no art. 293, § 1º, III, "b", do CP. Isso porque o referido delito possui natureza FORMAL, de modo que já
estará consumado quando o agente importar, exportar, adquirir, vender, expuser à venda, mantiver em
depósito, guardar, trocar, ceder, emprestar, fornecer, portar ou, de qualquer forma, utilizar em proveito
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria sem selo
oficial.
Por ser um crime formal, não incide na hipótese, a Súmula Vinculante 24 do STF, que tem a seguinte
redação: “Não se tipifica crime MATERIAL contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da
Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”
STJ. 6ª Turma. REsp 1.332.401-ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/8/2014 (Info
546).

material, ou seja, deve ser demonstrado o dolo de falso e a efetiva possibilidade de vulneração da fé
pública.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.252.635-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/4/2014 (Info 539).
De quem é a competência para julgar o crime do art. 297, § 4º do CP?
Em regra, trata-se de delito de competência da JUSTIÇA ESTADUAL.
O PRINCÍPIO DA AUTODEFESA NÃO ALCANÇA AQUELE QUE SE ATRIBUI FALSA IDENTIDADE
É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão em flagrante, atribui para si falsa identidade
(art. 307 do CP), ainda que em alegada situação de autodefesa.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.362.524-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/10/2013 (Info 533).
Segundo a jurisprudência atual do STJ e do STF, a conduta de colocar uma fita adesiva ou isolante para
alterar o número ou as letras da placa do carro e, assim, evitar multas, pedágio, rodízio etc, configura o
delito do art. 311 do CP.
STF. 2ª Turma. RHC 116371/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/8/2013.
Para que seja configurado o crime de denunciação caluniosa exige-se dolo direto.
Não há crime de denunciação caluniosa caso o agente tenha agido com dolo eventual.
STF. 2ª Turma. HC 106466/SP, rel. Min. Ayres Britto, 14/2/2012.
A causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal é aplicada aos agentes detentores de
mandato eletivo (agentes políticos).
STF. 2ª Turma. RHC 110513/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, 29/5/2012.
O uso de documento falso é absorvido pelo crime de sonegação fiscal quando constitui meio/caminho
necessário para a sua consumação.
Constitui mero exaurimento do delito de sonegação fiscal a apresentação de recibo ideologicamente
falso à autoridade fazendária, no bojo de ação fiscal, como forma de comprovar a dedução de despesas
para a redução da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física.
STJ. 5ª Turma. HC 131.787-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/8/2012.
O porte de arma de fogo desmuniciada configura crime.
STF. 2ª Turma. HC 96759/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 28/2/2012.
STJ. 5ª Turma. HC 184.557/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 07/02/2012.
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Porte ou posse de arma de fogo quebrada
Para que haja condenação pelo crime de posse ou porte NÃO é necessário que a arma de fogo tenha sido
apreendida e periciada. Assim, é irrelevante a realização de exame pericial para a comprovação da
potencialidade lesiva do artefato. Isso porque os crimes previstos no arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003
são de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.
No entanto, se a perícia for realizada na arma e o laudo constatar que a arma não tem nenhuma
condição de efetuar disparos não haverá crime. Para o STJ, no julgado noticiado neste Informativo, não
está caracterizado o crime de porte ilegal de arma de fogo quando o instrumento apreendido sequer
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A posse ou o porte apenas da munição (ou seja, desacompanhada da arma) configura crime. Isso porque
tal conduta consiste em crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não importa o resultado
concreto da ação.
STF. 2ª Turma. HC 113295/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 13/11/2012.

pode ser enquadrado no conceito técnico de arma de fogo, por estar quebrado e, de acordo com laudo
pericial, totalmente inapto para realizar disparos.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 397.473-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/8/2014 (Info
544).
Se a arma de fogo é encontrada no interior do caminhão dirigido por motorista profissional, trata-se de
crime de porte de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento).
O veículo utilizado profissionalmente NÃO pode ser considerado “local de trabalho” para tipificar a
conduta como posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.219.901-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2012.
A posse legal de armas de fogo deve dar-se em conformidade com o Estatuto do Desarmamento e seu
decreto regulamentador. Uma das exigências do Estatuto do Desarmamento é que os proprietários de
armas de fogo façam seu registro no órgão competente. No caso de armas de fogo de uso restrito este
registro deve ser feito no Comando do Exército (art. 3º, parágrafo único, da Lei).
Mesmo que o indivíduo possua autorização para portar armas de fogo por conta do cargo que ocupa (ex:
magistrado), ele deverá obedecer à legislação que rege o tema e fazer o registro da arma no órgão
competente.
STF. 2ª Turma. HC 110697/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, 25/9/2012.
Súmula 513-STJ: A abolitio criminis temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse
de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado,
suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.
Qual é o regime inicial de cumprimento de pena do réu que for condenado por crime hediondo ou
equiparado?
O regime inicial nas condenações por crimes hediondos ou equiparados (como é o caso do tráfico de
drogas) não tem que ser obrigatoriamente o fechado, podendo ser também o regime semiaberto ou
aberto, desde que presentes os requisitos do art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
STF. Plenário. HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27/6/2012.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.285.631-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 24/10/2012.

A condenação pelo art. 28 da LD gera reincidência
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LEI DE DROGAS
O réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para
consumo próprio.
Cabe à acusação comprovar os elementos do tipo penal, ou seja, que a droga apreendida era destinada
ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo
simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de entorpecente.
Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o
entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a versão do réu de que a droga
era para consumo próprio.
STF. 1ª Turma. HC 107448/MG, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 18.6.2013.
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O entendimento do STJ e do STF é no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de
Crimes Hediondos foi revogada tacitamente pela Lei n. 12.015/2009, considerando que esta Lei revogou
o art. 224 do CP, que era mencionado pelo referido art. 9º.
STF. Primeira Turma. HC 111246/AC, rel. Min. Dias Toffoli, 11/12/2012.

A condenação por porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) transitada em
julgado gera reincidência. Isso porque a referida conduta foi apenas despenalizada pela nova Lei de
Drogas, mas não descriminalizada (abolitio criminis).
STJ. 6ª Turma. HC 275.126-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/9/2014 (Info 549).
A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova
aptos a comprovarem o crime de tráfico.
STJ. 6ª Turma. HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012.
Súmula 512-STJ: A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.
Para que fique caracterizado o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) exige-se
que o agente tenha o dolo de se associar com PERMANÊNCIA e ESTABILIDADE.
Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas
esporádico (eventual).
STJ. 6ª Turma. HC 139.942-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/11/2012.
No autofinanciamento para o tráfico o agente responderá apenas pelo art. 33 c/c art. 40, VII, da Lei de
Drogas, ficando excluído o delito do art. 36
Se o agente financia ou custeia o tráfico, mas não pratica nenhum verbo do art. 33: responderá apenas
pelo art. 36 da Lei de Drogas.
Se o agente, além de financiar ou custear o tráfico, também pratica algum verbo do art. 33: responderá
apenas pelo art. 33 c/c o art. 40, VII da Lei de Drogas (não será condenado pelo art. 36).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.290.296-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/12/2013 (Info
534).
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No procedimento da Lei de Drogas, o interrogatório continua sendo o primeiro ato da audiência
O rito previsto no art. 400 do CPP NÃO se aplica à Lei de Drogas. Assim, o interrogatório do réu
processado com base na Lei 11.343/2006 deve observar o procedimento nela descrito (arts. 54 a 59).
O art. 57 da Lei 11.343/2006 estabelece que o interrogatório ocorre em momento anterior à oitiva das
testemunhas, diferentemente do que prevê o art. 400 do CPP, que dispõe que o interrogatório seria
realizado ao final da audiência de instrução e julgamento.
No confronto entre as duas leis, aplica-se a lei especial quanto ao procedimento, que, no caso, é a Lei de
Drogas.
Logo, não gera nulidade o fato de, no julgamento dos crimes previstos na Lei 11.343/2006, a oitiva do réu
ocorrer antes da inquirição das testemunhas.
Segundo regra contida no art. 394, § 2º, do CPP, o procedimento comum será aplicado no julgamento de
todos os crimes, salvo disposições em contrário do próprio CPP ou de lei especial. Logo, se para o
julgamento dos delitos disciplinados na Lei 11.343/2006 há rito próprio (art. 57, da Lei 11.343/2006), no
qual o interrogatório inaugura a audiência de instrução e julgamento, é de se afastar o rito ordinário (art.
400 do CPP) nesses casos, em razão da especialidade.
STF. 2ª Turma. HC 121953/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10/6/2014 (Info 750).
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Droga transportada em transporte público e causa de aumento do art. 40 da Lei 11.343/2006
O art. 40, III, da Lei de Drogas prevê como causa de aumento de pena o fato de a infração ser cometida
em transportes públicos.
Se o agente leva a droga em transporte público, mas não a comercializa dentro do meio de transporte,
incidirá essa majorante?
NÃO. Exige-se que haja comercialização no transporte público.

LEI 12.961/2014
PROCEDIMENTO DE DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÕES ILÍCITAS
Destruição imediata de plantações ilícitas
Caso seja encontrada uma plantação ilícita de drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, a Lei
determina que essa plantação deverá ser imediatamente destruída pelo Delegado de Polícia (art. 32, caput,
da Lei n. 11.343/2006).
Antes de fazer a destruição, o Delegado deverá recolher parte da plantação para ser submetida à perícia,
que irá confirmar (ou não) que se trata de plantio ilícito.
Vale ressaltar que, para fazer a destruição das plantações ilícitas, o Delegado de Polícia não precisa de
prévia autorização judicial. Além disso, não é necessário que a destruição seja executada na presença do
membro do Ministério Público.
PROCEDIMENTO DE DESTRUIÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS
Quando a polícia encontrar drogas ilícitas (exs: cocaína, êxtase etc.), é possível imaginar dois cenários:
1) Foram identificados, no local, os responsáveis pela droga: apreensão COM prisão em flagrante
Nesse caso, haverá a apreensão da droga e também a prisão em flagrante da(s) pessoa(s) responsável(is).
Ex: a Polícia recebe uma ligação anônima afirmando que em determinada casa está sendo comercializado
entorpecente; ao chegar no local, encontra três indivíduos preparando “trouxinhas” de cocaína.
A substância encontrada (e que aparenta ser entorpecente) deverá ser submetida à perícia para que se
confirme se realmente é droga. Essa confirmação é feita por meio de um laudo de constatação provisório
da natureza e quantidade da droga, realizado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea (art.
50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006).
De posse do laudo e dos depoimentos do condutor, das testemunhas e do flagranteado, a autoridade
policial comunicará a prisão ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado (art. 50, caput).
Após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, no prazo de 10 dias, verificar se o laudo de
constatação provisório está formalmente regular e, em caso positivo, determinará a destruição das drogas
apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.
A destruição das drogas será executada pelo Delegado de Polícia competente no prazo de 15 dias na
presença do Ministério Público e da autoridade sanitária (§ 4º do art. 50).
O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas, sendo lavrado auto
circunstanciado pelo Delegado de Polícia, certificando-se neste a destruição total delas (§ 5º do art. 50).
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DESTRUIÇÃO DA AMOSTRA DE DROGA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO
Como vimos acima, a lei ordena que seja guardada uma amostra do entorpecente necessária à realização
do laudo de constatação definitivo (§ 3º do art. 50).
Ocorre que, após se encerrar o processo criminal aberto contra o réu ou em caso de arquivamento do
inquérito policial, não há mais utilidade em se ficar guardando essa amostra da droga. Por isso, a Lei n.
12.961/2014 determinou, de forma obrigatória e mais clara, a sua destruição.

84

2) Não foram identificados, no local, os responsáveis pela droga: apreensão SEM prisão em flagrante
Pode acontecer de a autoridade encontrar a droga, mas não capturar, no local, pessoas que possam ser
responsabilizadas por ela. Ex: a Polícia recebe uma ligação anônima afirmando que em determinada casa na
favela está sendo comercializado entorpecente; ao chegar no local, encontra diversas “trouxinhas” de
cocaína, mas nenhum morador, havendo indícios de que fugiram.
Nesse caso, a substância encontrada também deverá ser submetida à perícia, elaborando-se laudo de
constatação provisório.
A Lei afirma, então, que a droga deverá ser destruída, por incineração, no prazo máximo de 30 dias,
contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

RÁDIO COMUNITÁRIA CLANDESTINA (ART. 183 DA LEI 9.472/97)
NECESSIDADE DE PERÍCIA
No crime do art. 183 da Lei 9.472/97, a prova pericial é necessária para que se constate, in loco, se a
rádio comunitária operava ou não com potência efetiva radiada acima do limite de segurança.
Diante da ausência de perícia, não se pode comprovar a materialidade do crime. Logo, é possível
absolver o réu porque não ficou constatada a lesão aos bens jurídicos penalmente tutelados. Restará ao
Poder Público adotar apenas as medidas administrativas contra a rádio clandestina.
STF. 2ª Turma. RHC 119123/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/3/2014 (Info 738).
DISCRIMINAÇÃO DOS PORTADORES DO VÍRUS HIV E DOENTES DE AIDS
A Lei n. 12.984/2014 previu um novo crime chamado de “discriminação dos portadores do vírus da
imunodeficiência humana (HIV) e doentes de AIDS”. Confira:
Art. 1º Constitui crime punível com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, as seguintes condutas
discriminatórias contra o portador do HIV e o doente de aids, em razão da sua condição de portador ou de
doente:
I - recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que permaneça como aluno em creche
ou estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado;
II - negar emprego ou trabalho;
III - exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego;
IV - segregar no ambiente de trabalho ou escolar;
V - divulgar a condição do portador do HIV ou de doente de aids, com intuito de ofender-lhe a dignidade;
VI - recusar ou retardar atendimento de saúde.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
O indiciamento é ato privativo da autoridade policial, segundo sua análise técnico-jurídica do fato. O juiz
não pode determinar que o Delegado de Polícia faça o indiciamento de alguém.
STF. 2ª Turma. HC 115015/SP, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2013.
Imagine que “X” foi preso trazendo mercadoria proibida do exterior (contrabando) e, durante a busca, foi
encontrado um revólver que lhe pertencia. Não há conexão entre estes crimes. Logo, deverão ser
julgados separadamente. Assim, o contrabando será julgado pela Justiça Federal e o porte de arma de
fogo pela Justiça Estadual.
STJ. 3ª Seção. CC 120.630-PR, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ-PE),
julgado em 24/10/2012.

Competência para julgar o crime de incitação à discriminação pela internet

www.dizerodireito.com.br

Página

Crimes contra a honra praticados pelas redes sociais da internet: competência da JUSTIÇA ESTADUAL
(regra geral)
STJ. CC 121.431-SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/4/2012.
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Imagine que “A” foi preso trazendo consigo maconha e dinheiro falso. Não há conexão entre estes
crimes. Logo, deverão ser julgados separadamente. Assim, o tráfico de drogas será julgado pela Justiça
Estadual e o delito de moeda falsa pela Justiça Federal.
STJ. 3ª Seção. CC 116.527-BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/4/2012.

Compete à justiça ESTADUAL processar e julgar crime de incitação à discriminação cometido via internet,
quando praticado contra pessoas determinadas e que não tenha ultrapassado as fronteiras territoriais
brasileiras. Obs: ofensas racistas praticadas contra dois participantes de um grupo do Correioweb.
STF. 1ª Turma. HC 121283/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/4/2014 (Info 744).
Divulgação de imagens pornográficas de crianças e adolescentes em página da internet: competência da
JUSTIÇA FEDERAL
STJ. 3ª Seção. CC 120.999-CE, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ-PE),
julgado em 24/10/2012.
Troca, por e-mail, de imagens pornográficas de crianças entre duas pessoas residentes no Brasil:
competência da JUSTIÇA ESTADUAL
STJ. 3ª Seção. CC 121215/PR, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE),
julgado em 12/12/2012.
Crime de redução à condição análoga à de escravo: competência da Justiça Federal.
RE 541627, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/10/2008.
Em regra, os crimes cometidos contra as sociedades de economia mista federal são julgados pela Justiça
Estadual.
Excepcionalmente, competirá à Justiça Federal julgar o delito praticado contra sociedade de economia
mista federal quando ficar demonstrado que existe interesse jurídico da União no fato. Isso ocorre nos
casos em que os delitos praticados contra a sociedade de economia mista estiverem relacionados com:
a) os serviços de concessão, autorização ou delegação da União; ou
b) se houver indícios de desvio das verbas federais recebidas por sociedades de economia mista e
sujeitas à prestação de contas perante o órgão federal.
STF. 1ª Turma. RE 614115 AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/9/2014 (Info 759).
Compete à Justiça Estadual (e não à Justiça Federal) processar e julgar crime de estelionato cometido por
particular contra particular, ainda que a vítima resida no estrangeiro, na hipótese em que, além de os
atos de execução do suposto crime terem ocorrido no Brasil, não exista qualquer lesão a bens, serviços
ou interesses da União.
STJ. 3ª Seção. CC 125.237-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/2/2013.
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A competência para o processo e julgamento de crimes contra a saúde pública, dentre eles o art. 273, §
1º-B, I, do CP é concorrente aos entes da Federação (União e Estados).
Somente se constatada a internacionalidade da conduta, firma-se a competência da Justiça Federal para
o cometimento e processamento do feito.
STJ. 3ª Seção. CC 119.594-PR, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ-PE),
julgado em 12/9/2012.
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Competência no caso de ações envolvendo o FUNDEF
I – Ação PENAL: a competência será sempre da Justiça Federal.
II – Ação de IMPROBIDADE:
• Se houve complementação de recursos pela União: competência da Justiça Federal.
• Se não houve complementação de recursos pela União: competência da Justiça Estadual.
STF. 2ª Turma. HC 100772/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/11/2011.
STJ. 3ª Seção. CC 123.817-PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2012.

Em regra, cabe à Justiça Estadual processar e julgar os crimes contra o meio ambiente, excetuando-se
apenas os casos em que se demonstre interesse jurídico direto e específico da União, suas autarquias e
fundações.
STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 115.159-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/6/2012.
Em regra, o CPP acolhe a teoria do resultado, considerando como lugar do crime o local onde o delito se
consumou (crime consumado) ou onde foi praticado o último ato de execução (no caso de crime
tentado), nos termos do art. 70 do CPP. Excepcionalmente, no caso de crimes contra a vida (dolosos ou
culposos), se os atos de execução ocorreram em um lugar e a consumação se deu em outro, a
competência para julgar o fato será do local onde foi praticada a conduta (local da execução). Adota-se a
teoria da atividade.
STF. 1ª Turma. RHC 116200/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/8/2013.
A competência originária por prerrogativa de função dos titulares de mandatos eletivos firma-se a partir
da diplomação.
STJ. 5ª Turma. HC 233.832-PR, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 4/9/2012.
Competência no caso de tráfico transnacional de drogas pelo CORREIO
Na hipótese em que drogas enviadas via postal do exterior tenham sido apreendidas na alfândega,
competirá ao juízo federal do local da apreensão da substância processar e julgar o crime de tráfico de
drogas, ainda que a correspondência seja endereçada a pessoa não identificada residente em outra
localidade.
STJ. 3ª Seção. CC 132.897-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/5/2014 (Info 543).
Falsificação de documentos navais expedidos pela Marinha
Súmula vinculante 36-STF: Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Arrais-Amador (CHA), ainda que expedidas pela
Marinha do Brasil.

O foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados.
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A regra geral é de que haja o desmembramento dos processos quando houver corréus sem prerrogativa
de foro no STF
O desmembramento de inquéritos ou de ações penais de competência do STF deve ser a regra geral,
admitida exceção nos casos em que os fatos relevantes estejam de tal forma relacionados, que o
julgamento em separado possa causar prejuízo relevante à prestação jurisdicional.
STF. Plenário. Inq 3515 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13/2/2014 (Info 735).
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Pluralidade de investigados sendo um deles com foro privativo no STF
Compete ao STF decidir quanto à conveniência de desmembramento de procedimento de investigação
ou persecução penal quando houver pluralidade de investigados e um deles tiver prerrogativa de foro
perante a Corte.
Em outras palavras, se, durante a investigação criminal, houver investigados com foro por prerrogativa
de função no STF e outros sem foro privativo, o STF poderá decidir desmembrar os feitos e permanecer
investigando apenas as autoridades, circunstância em que a investigação dos demais será feita em 1ª
instância.
STF. 2ª Turma. AP 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 e 878 QO/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgados em
10/6/2014 (Info 750).

Desse modo, após se aposentar, o magistrado (seja ele juiz, Desembargador, Ministro) perde o direito ao
foro por prerrogativa de função, mesmo que o fato delituoso tenha ocorrido quando ele ainda era
magistrado. Assim, deverá ser julgado pela 1ª instância.
STF. Plenário. RE 549560/CE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 22/3/2012.
A exceção da verdade oposta em face de autoridade que possua prerrogativa de foro pode ser
inadmitida pelo juízo da ação penal de origem caso verificada a ausência dos requisitos de
admissibilidade para o processamento do referido incidente.
STJ. Corte Especial. Rcl 7.391-MT, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19/6/2013 (Info 522 STJ).
Oitiva de policiais como prova antecipada de prova urgente (art. 366 do CPP)
O art. 366 do CPP estabelece que, se o acusado for citado por edital e não comparecer ao processo nem
constituir advogado, o processo e o curso da prescrição ficarão suspensos.
Esse artigo afirma, ainda, que, nesse caso, o juiz poderá determinar:
• a produção antecipada de provas consideradas urgentes e
• decretar prisão preventiva do acusado se estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
A oitiva de testemunhas pode ser considerada prova urgente para os fins do art. 366 do CPP, desde que
as circunstâncias do caso concreto revelem a possibilidade concreta de perecimento.
Segundo decidiu o STJ, se o processo estiver suspenso com base no art. 366 do CPP, e uma das
testemunhas for policial, o juiz poderá autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso
considerado prova urgente. 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.
STJ. 5ª Turma. RHC 51.232-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 2/10/2014 (Info 549).
Defesa preliminar do art. 514 do CPP
Se o acusado, à época do oferecimento da denúncia, não era mais funcionário público, não terá direito à
defesa preliminar de que trata o art. 514 do CPP.
STF. Plenário. AP 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24/4/2014 (Info 743).
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O interrogatório do corréu não poderá ser acompanhado pelo acusado, mesmo que este seja advogado e
atue em causa própria
Se houver mais de um acusado, cada um dos réus não terá direito de acompanhar o interrogatório dos
corréus. Segundo o CPP, havendo mais de um acusado, eles deverão ser interrogados separadamente
(art. 191).
Ex: João e Pedro são réus em uma ação penal. No momento em que forem ser interrogados, um não
poderá ouvir o depoimento do outro. Logo, quando João for ser interrogado, Pedro terá que sair da sala,
ficando, contudo, seu advogado presente. No instante em que Pedro for prestar seus esclarecimentos,
será a vez de João deixar o recinto, ficando representado por seu advogado.
Se o réu for advogado e estiver atuando em causa própria, mesmo assim deverá ser aplicada a regra do
art. 191 do CPP. Em outras palavras, quando o corréu for ser interrogado, o acusado (que atua como
advogado) terá que sair da sala de audiência.
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Intimação da autoridade para prestar declarações
O art. 221 do CPP prevê que determinadas autoridades, quando forem chamadas para servirem como
testemunhas, serão ouvidas em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.
Essa garantia do art. 221 NÃO é aplicada quando a autoridade é convocada para ser ouvida na condição
de investigado ou de acusado.
STJ. 5ª Turma. HC 250.970-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/9/2014 (Info 547).

STF. 2ª Turma. HC 101021/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 20/5/2014 (Info 747).
Direito de permanecer calado e confissão feita por testemunha
Se o indivíduo é convocado para depor como testemunha em uma investigação e, durante o seu
depoimento, acaba confessando um crime, essa confissão não é válida se a autoridade que presidia o ato
não o advertiu previamente de que ele não era obrigado a produzir prova contra si mesmo, tendo o
direito de permanecer calado.
STF. 2ª Turma. RHC 122279/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 12/8/2014 (Info 754).
Ilicitude de utilização do RMF no processo penal
Os dados obtidos pela Receita Federal mediante requisição direta às instituições bancárias em sede de
processo administrativo tributário sem prévia autorização judicial NÃO podem ser utilizados no processo
penal, sobretudo para dar base à ação penal.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.361.174-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/6/2014 (Info 543).
STJ. 6ª Turma. RHC 41.532-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/02/2014 (Info 535).
NÃO configura nulidade a negativa de pedido da Defensoria Pública de requisição de réu preso para
entrevista pessoal com a finalidade de subsidiar a elaboração de defesa preliminar. Isso porque inexiste
previsão legal que autorize a Defensoria Pública a transferir ao Poder Judiciário o ônus de promoção de
entrevista pessoal do réu preso.
RHC 50.791-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/10/2014.
Não é necessário mandado judicial para que seja realizada a busca por objetos em interior de veículo de
propriedade do investigado quando houver fundadas suspeitas de que a pessoa esteja na posse de
material que possa constituir corpo de delito.
Será, no entanto, indispensável o mandado quando o veículo for utilizado para moradia do investigado,
como é o caso de cabines de caminhão, barcos, trailers.
STJ. 6ª Turma. HC 216.437-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/9/2012.
Os §§ 6º e 7º do art. 7º do Estatuto da OAB preveem que documentos, mídias e objetos pertencentes a
clientes do advogado investigado, bem como demais instrumentos de trabalho que contenham
informações sobre clientes, somente poderão ser utilizados caso estes clientes estejam sendo
formalmente investigados como partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à
quebra de inviolabilidade.
STJ. 6ª Turma. HC 227.799-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/4/2012.
É ilícita a gravação de conversa informal entre os policiais e o conduzido ocorrida quando da lavratura do
auto de prisão em flagrante, se não houver prévia comunicação do direito de permanecer em silêncio.
STJ. 6ª Turma. HC 244.977-SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/9/2012.
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A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver
outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei n.
9.296/1996.
Desse modo, é ilegal que a interceptação telefônica seja determinada apenas com base em “denúncia
anônima”.
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Se o réu confessa o crime, mas suas declarações não representam efetiva colaboração com a investigação
policial e com o processo criminal nem fornecem informações eficazes para a descoberta da trama
delituosa, ele não terá direito ao benefício da delação premiada.
STJ. 6ª Turma. HC 174.286-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/4/2012.

STF. Segunda Turma. HC 108147/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 11/12/2012.
Se uma autoridade com foro privativo mantém contato telefônico com pessoa que está com seu telefone
“grampeado” por decisão de juiz de 1ª instância, a gravação dessas conversas NÃO é nula por violação ao
foro por prerrogativa de função considerando que não era a autoridade quem estava sendo interceptada.
STJ. 6ª Turma. HC 227.263-RJ, Min. Vasco Della Giustina (Des. convocado do TJ-RS), julgado em 27/3/2012.
Interceptação telefônica e gravação de conversa do investigado com seu advogado
As comunicações telefônicas do investigado legalmente interceptadas podem ser utilizadas para
formação de prova em desfavor do outro interlocutor, ainda que este seja advogado do investigado.
STJ. 5ª Turma. RMS 33.677-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/5/2014 (Info 541).
Encontro fortuito de provas
A sentença de pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos, de forma fortuita,
durante a investigação de outros crimes no decorrer de interceptação telefônica determinada por juiz
diverso daquele competente para o julgamento da ação principal.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.355.432-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 21/8/2014 (Info 546).
Em relação às interceptações telefônicas, o prazo de 15 dias, previsto na Lei nº 9.296/96, é contado a
partir do dia em que se iniciou a escuta telefônica e não da data da decisão judicial.
STJ. 6ª Turma. HC 113.477-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/3/2012.
I – As interceptações telefônicas podem ser prorrogadas sucessivas vezes pelo tempo necessário,
especialmente quando o caso for complexo e a prova indispensável.
II – A fundamentação da prorrogação pode manter-se idêntica à do pedido original, pois a repetição das
razões que justificaram a escuta não constitui, por si só, ilicitude.
STJ. 5ª Turma. HC 143.805-SP, Rel. originário Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do
TJRJ), Rel. para o acórdão Min. Gilson Dipp, julgado em 14/2/2012.
Não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao
investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do
material que, direta e indiretamente, àquele se refira, sem prejuízo do poder do magistrado em
determinar a transcrição da integralidade ou de partes do áudio.
STF. Plenário. Inq 3693/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/4/2014 (Info 742).
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É inconstitucional o art. 44 da Lei n. 11.343/2006 na parte em que proíbe a liberdade provisória para os
crimes de tráfico de drogas.
Assim, é permitida a liberdade provisória para o tráfico de drogas, desde que ausentes os requisitos do
art. 312 do CPP.
STF. Plenário. HC 104339/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 10/5/2012.
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É válida como prova no processo penal a gravação realizada pela mãe da conversa telefônica mantida
por seu filho menor de idade com o autor do crime
Em processo que apure a suposta prática de crime sexual contra adolescente absolutamente incapaz, é
admissível a utilização de prova extraída de gravação telefônica efetivada a pedido da genitora da vítima,
em seu terminal telefônico, mesmo que solicitado auxílio técnico de detetive particular para a captação
das conversas.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.026.605-ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/5/2014 (Info 543).

A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamentação suficiente para a manutenção da custódia
preventiva ordenada para garantir a aplicação da lei penal.
STJ. 5ª Turma. HC 239.269-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 13/11/2012.
Determinado juiz decreta a interceptação telefônica dos investigados e, posteriormente, chega-se à
conclusão de que o juízo competente para a medida era o Tribunal. Esta prova colhida é ilícita?
Não necessariamente. A prova obtida poderá ser ratificada se ficar demonstrado que a interceptação foi
decretada pelo juízo aparentemente competente.
Não é ilícita a interceptação telefônica autorizada por magistrado aparentemente competente ao tempo
da decisão e que, posteriormente, venha a ser declarado incompetente.
Trata-se da aplicação da chamada “teoria do juízo aparente”.
STF. 2ª Turma. HC 110496/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 9/4/2013.
O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau de, logo após o
oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, reconsiderar a anterior
decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos
do art. 395 do CPP, suscitada pela defesa.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.318.180-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/5/2013.
Não há nulidade processual na recusa do juiz em retirar as algemas do acusado durante a audiência de
instrução e julgamento, desde que devidamente justificada a negativa.
STJ. 6ª Turma. HC 140.718-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/10/2012.
Manutenção da prisão cautelar mesmo o réu tendo sido condenado a regime semiaberto
Não há incompatibilidade no fato de o juiz, na sentença, ter condenado o réu ao regime inicial
semiaberto e, ao mesmo tempo, ter mantido sua prisão cautelar.
Se ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar (no caso, o risco de fuga), o réu deverá
ser mantido preso mesmo que já tenha sido condenado ao regime inicial semiaberto.
Deve ser adotada, no entanto, a seguinte providência: o condenado permanecerá preso, porém, ficará
recolhido e seguirá as regras do regime prisional imposto na sentença. Em outras palavras, o réu,
enquanto aguarda seu recurso preso, deverá receber o tratamento dispensado aos condenados ao
regime semiaberto.
STJ. 5ª Turma. HC 289.636-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/5/2014 (Info 540).
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O réu foi condenado, em 1ª instância, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP). O MP
conformou-se com a sentença, mas a defesa interpôs apelação. O Tribunal entendeu que os fatos
ocorreram realmente na forma como narrada pelo MP, mas que, em seu entendimento, isso configurou
peculato (art. 312, § 1º do CP) e não furto qualificado. Vale ressaltar que, a fim de não prejudicar o
réu/recorrente, o TJ manteve o quantum da pena imposta na sentença.
O Tribunal fez uma emendatio libelli, mas isso não era permitido no caso concreto.
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Prisão domiciliar do CPP
É possível a substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, quando demostrada a
imprescindibilidade de cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade (art. 318, III, do CPP) e o
decreto prisional não indicar peculiaridades concretas a justificar a manutenção da segregação cautelar
em estabelecimento prisional.
STJ. 6ª Turma. HC 291.439-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/5/2014 (Info 544).

Em princípio, é possível que o Tribunal, no julgamento de um recurso contra a sentença, faça emendatio
libelli. No entanto, se o recurso era exclusivo da defesa, o Tribunal não pode causar uma piora na
situação do réu, já que isso significa reformatio in pejus.
No caso concreto, a pena imposta permaneceu a mesma. No entanto, mesmo assim houve um
agravamento na situação do réu. Isso porque uma condenação por crime contra a Administração Pública
(peculato) é mais grave e traz maiores efeitos deletérios do que uma condenação por crime contra o
patrimônio (furto). Segundo o art. 33, § 4º do CP, os condenados pela prática de crime contra a
Administração Pública somente podem obter a progressão de regime se efetuarem previamente a
reparação do dano causado ou a devolução do produto do ilícito praticado.
A análise da ocorrência ou não de reformatio in pejus não pode ficar restrita ao quantum da pena
aplicada, devendo ser analisados os outros efeitos da condenação.
STF. 2ª Turma. HC 121089/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/12/2014 (Info 770).
Reconhecimento da inimputabilidade penal pelo juiz togado na absolvição sumária da 1ª fase do
procedimento do Tribunal do Júri
No procedimento do Tribunal do Júri, o juiz pode, na fase do art. 415 do CPP, efetivar a absolvição
imprópria do acusado inimputável, na hipótese em que, além da tese de inimputabilidade, a defesa
apenas sustente por meio de alegações genéricas que não há nos autos comprovação da culpabilidade e
do dolo do réu, sem qualquer exposição dos fundamentos que sustentariam esta tese.
STJ. 5ª Turma. REsp 39.920-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 6/2/2014 (Info 535).
Decisão de pronúncia e intimação do réu por edital
O art. 420, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 11.689/2008, estabeleceu a
possibilidade de a intimação da decisão de pronúncia ser feita por edital, ao acusado que não for
encontrado.
De acordo com o STJ, aludido dispositivo, por ter índole processual, deve ser aplicado imediatamente,
mesmo aos crimes ocorridos antes de sua vigência.
No entanto, tal norma processual penal não pode ser aplicada aos fatos anteriores à Lei 9.271/1996, em
que foi decretada a revelia do réu, uma vez que tal compreensão implicaria a sua submissão a
julgamento pelo Tribunal do Júri sem que sequer se tenha certeza da sua ciência acerca da acusação que
pesa contra si.
Assim, não é admitido que a intimação da decisão de pronúncia seja realizada por edital quando o
processo houver transcorrido desde o início à revelia do réu que também fora citado por edital.
STJ. 6ª Turma. HC 226.285-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014 (Info 537).

O assistente de acusação tem direito à réplica mesmo que o MP não a exerça
O assistente da acusação tem direito à réplica, ainda que o MP tenha anuído à tese de legítima defesa do
réu e declinado do direito de replicar.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.343.402-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/8/2014 (Info 546).
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Intimação do réu por edital para a sessão de julgamento do Júri
No procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, o acusado solto que, antes
da Lei 11.689/2008, tenha sido intimado pessoalmente da decisão de pronúncia pode, após a vigência da
referida Lei, ser intimado para a sessão plenária por meio de edital caso não seja encontrado e, se não
comparecer, poderá ser julgado à revelia.
STJ. 6ª Turma. HC 210.524-RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 11/3/2014 (Info 537).
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Súmula vinculante 35-STF: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995
não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior,
possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de
denúncia ou requisição de inquérito policial.
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.

JULGADOS SOBRE EXECUÇÃO PENAL
Trabalho externo
A exigência de que o condenado cumpra 1/6 da pena para ter direito ao trabalho externo aplica-se para
os regimes fechado, semiaberto e aberto? Em outras palavras, o art. 37, caput, da LEP é regra válida para
as três espécies de regime?
NÃO. A exigência objetiva do art. 37 de que o condenado tenha cumprido no mínimo 1/6 da pena, para
fins de trabalho externo, aplica-se apenas aos condenados que se encontrem em regime fechado.
Assim, o trabalho externo é admissível aos apenados que estejam no regime semiaberto ou aberto
mesmo que ainda não tenham cumprido 1/6 da pena.
Em tese, o condenado ao regime semiaberto ou aberto poderia ter direito ao trabalho externo já no
primeiro dia de cumprimento da pena.
O art. 37 da LEP (que exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena) somente se aplica aos condenados
que se encontrem em regime inicial fechado.
STF. Plenário. EP 2 TrabExt-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/6/2014 (Info 752).
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
O art. 114, inciso I, da Lei de Execuções Penais, exige do condenado, para a progressão ao regime aberto,
a comprovação de trabalho ou a possibilidade imediata de fazê-lo.
Segundo a 5ª Turma do STJ, esta regra deve ser interpretada com temperamentos, pois a realidade
mostra que, estando a pessoa presa, raramente ela possui condições de, desde logo, comprovar a
existência de proposta efetiva de emprego ou de demonstrar estar trabalhando, por meio de
apresentação de carteira assinada.
Desse modo, é possível a progressão mesmo sem o cumprimento desse requisito, devendo o apenado,
após conseguir a progressão, demonstrar que conseguiu a ocupação lícita, sob pena de ser cassado o
benefício.
STJ. 5ª Turma. HC 229.494-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/9/2012.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
Súmula 493-STJ: É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao
regime aberto.
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PROGRESSÃO DE REGIME E ESTRANGEIRO QUE CUMPRE PENA NO BRASIL
O estrangeiro que cumpre pena no Brasil tem direito aos benefícios da execução penal (ex.: saída
temporária etc.)?
SIM. O fato de o reeducando ser estrangeiro, por si só, não é motivo suficiente para inviabilizar os
benefícios da execução penal.
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NÃO SE ADMITE A PROGRESSÃO PER SALTUM
Súmula 491-STJ: É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.

O estrangeiro que cumpre pena no Brasil pode ser beneficiado com a progressão de regime?
SIM. Conforme dito acima, não existe motivo para negar aos estrangeiros que cumprem pena no Brasil os
benefícios da execução penal, dentre eles a progressão de regime. Isso porque a condição humana da
pessoa estrangeira submetida a pena no Brasil é protegida constitucionalmente e no âmbito dos direitos
humanos.
Assim, em regra, é plenamente possível a progressão de regime para estrangeiros que cumpram pena no Brasil.
ESTRANGEIRO COM PROCESSO DE EXPULSÃO ABERTO
Ocorre que, em algumas hipóteses, o Governo brasileiro já instaurou processo de expulsão deste
estrangeiro do território nacional.
Existem, portanto, duas espécies de condenado estrangeiro que esteja cumprindo pena no Brasil:
a) aquele que não tem contra si processo de expulsão aberto;
b) aquele que é objeto de processo de expulsão (os procedimentos para sua expulsão do território
nacional já estão em andamento).
Com base nisso, indaga-se: o estrangeiro que cumpre pena no Brasil e que já tem contra si um processo de
expulsão instaurado pode mesmo assim ser beneficiado com a progressão de regime?
1ª corrente: NÃO
O estrangeiro que cumpre pena no Brasil pode ser
beneficiado com a progressão de regime desde que
não tenha contra si processo de expulsão
instaurado.

2ª corrente: SIM
É possível a progressão de regime para estrangeiro
condenado que esteja cumprindo no Brasil mesmo
que já tenha sido instaurado contra si processo de
expulsão.

É a posição da 5ª Turma do STJ:
(...) a situação irregular do estrangeiro, quando
acompanhado de processo de expulsão em
andamento ou de decreto com o mesmo propósito,
impede a concessão do benefício de progressão de
regime em virtude da oposição existente entre estes
dois institutos jurídicos. (...)
(STJ. 5ª Turma. HC 233.688/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro, julgado em 04/02/2014).

É o entendimento da 6ª Turma do STJ:
(...) a condição de estrangeiro, em situação irregular
no país, não constitui óbice, por si só, à concessão do
benefício da progressão de regime prisional, e
tampouco a existência de processo de expulsão
impede o deferimento da progressão de regime ao
estrangeiro, já que a efetivação da expulsão poderá
ser realizada após o cumprimento da pena, ou mesmo
antes, nos termos do art. 67 da Lei 6.815/80 (...)
(STJ. 6ª Turma. HC 262.597/SP, Rel. Min. Assusete
Magalhães, julgado em 22/10/2013).

O estrangeiro que cumpre pena no Brasil e que já tem contra si um processo de expulsão instaurado pode
mesmo assim ser beneficiado com a progressão de regime?
1ª corrente: NÃO (5ª Turma do STJ).
2ª corrente: SIM. (6ª Turma do STJ).
STJ. 5ª Turma. HC 233.688/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 04/02/2014) (Info 535).
STJ. 6ª Turma. HC 274.249-SP, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado
em 4/2/2014 (Info 535).
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Imagine agora a seguinte situação:
“IRS”, paraguaio, é acusado de ter cometido um crime em seu país de origem. Além disso, foi condenado
por ter praticado aqui no Brasil um outro delito.
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ESTRANGEIRO COM PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ DEFERIDO

Em 2005, o STF deferiu a extradição de “IRS” a pedido do Paraguai. Ocorre que essa extradição foi
concedida com a ressalva de que, antes de ser levado, o réu deveria cumprir a pena imposta a ele pela
Justiça brasileira. Essa possibilidade está prevista no art. 89 do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80):
Art. 89. Quando o extraditando estiver sendo processado, ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime
punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do
processo ou do cumprimento da pena, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 67.
Com isso, desde 2005, “IRS” encontra-se preso, em regime fechado, cumprindo pena decorrente do crime
pelo qual foi condenado pela Justiça brasileira.
Em 2014, após cumprir os requisitos objetivos e subjetivos, a defesa de “IRS” requereu ao juízo das
execuções penais a progressão do regime do fechado para o semiaberto, mas o juiz e o Tribunal de Justiça
indeferiram o pleito, sob o argumento de que a concessão da extradição impede a progressão e que, se ele
saísse do regime fechado, haveria risco de fugir e frustrar a entrega.
A questão chegou até o STF. Poderá ser deferida a progressão de regime a “IRS”? O apenado poderá
progredir para o regime semiaberto, mesmo havendo uma ordem de extradição ainda não cumprida?
SIM. O STF afirmou que o fato de estar pendente a extradição de “IRS” não poderia ser motivo suficiente
para impedir a sua progressão de regime.
Se fosse prevalecer a decisão do tribunal “a quo”, o extraditando teria que cumprir a integralidade da pena
em regime fechado. Entenda:
 o estrangeiro não pode progredir de regime porque ainda está pendente a sua extradição;
 a extradição, por sua vez, somente poderá ser deferida após ele cumprir a pena;
 desse modo, o estrangeiro nem pode ser extraditado nem receber a progressão.
No caso concreto, se “IRS” fosse brasileiro, com igual condenação, bastaria cumprir um sexto da pena
(cinco anos de prisão) para receber a progressão. No entanto, ele já havia cumprido nove anos em regime
fechado e não tinha direito à progressão.
O cenário acima descrito viola o sistema progressivo de cumprimento de pena e conflita com os princípios
constitucionais da prevalência dos direitos humanos e da isonomia (arts. 4º, II, e 5º, caput, da CF/88).
Assim, com o objetivo de evitar esse impasse, o STF reconheceu que o fato de o estrangeiro estar
aguardando o processo de extradição não poderia ser motivo suficiente para impedir a sua progressão de
regime.

www.dizerodireito.com.br

Página

PRÁTICA DE FALTA GRAVE E INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO TEMPO PARA A PROGRESSÃO
O cometimento de falta disciplinar grave pelo apenado determina a interrupção do prazo para a
concessão da progressão de regime prisional.
STJ. 3ª Seção. EREsp. 1.176.486-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgados em 28/3/2012 (recurso
repetitivo).
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O apenado poderá progredir para o regime semiaberto, mesmo havendo uma ordem de extradição ainda
não cumprida.
Segundo decidiu o STF, o fato de estar pendente a extradição do estrangeiro não é motivo suficiente para
impedir a sua progressão de regime.
STF. Plenário. Ext 947 QO/República do Paraguai, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 28/5/2014
(Info 748).

Falta grave e livramento condicional
Vale ressaltar que, no caso do livramento condicional, a falta grave não interrompe o prazo para obtenção
do benefício, conforme entendimento sumulado do STJ:
Súmula 441-STJ: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.
REVOGAÇÃO DO TEMPO REMIDO EM CASO DE FALTA GRAVE
O art. 127 da LEP determina que, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar, no máximo, até 1/3 (um
terço) do tempo remido.
Da leitura desse dispositivo legal se infere que o legislador pretendeu limitar somente a revogação DOS
DIAS REMIDOS (benefício da remição), razão pela qual não merece acolhida a pretensão de se estender o
referido limite aos demais benefícios da execução.
STF. 2ª Turma. HC 110921/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 22/5/2012.
SOBREVINDO NOVA CONDENAÇÃO A CONTAGEM DO PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS É INTERROMPIDA
Sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução, a contagem do prazo para concessão de
benefícios é interrompida, devendo ser feito novo cálculo com base no somatório das penas restantes a
serem cumpridas.
STJ. 6ª Turma. HC 210.637-MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/3/2012.
NÃO É POSSÍVEL A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
Ofende o princípio da não-culpabilidade a determinação de execução imediata de pena privativa de
liberdade imposta, quando ainda pendente de julgamento recurso extraordinário.
STF. 2ª Turma. HC 122592/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, jugado em 12/8/2014 (Info 754).
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MEDIDA DE SEGURANÇA
A medida de segurança se insere no gênero sanção penal, do qual figura como espécie, ao lado da pena.
Logo, não é cabível a execução provisória (antecipada) da medida de segurança, à semelhança do que
ocorre com a pena aplicada aos imputáveis.
STJ. 5ª Turma. HC 226.014-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19/4/2012.
STF. 2ª Turma. HC 90226, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18/12/2007.
DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA
Em se tratando de medida de segurança aplicada em substituição à pena corporal, prevista no art. 183 da
Lei de Execução Penal, sua duração está adstrita ao tempo que resta para o cumprimento da pena
privativa de liberdade estabelecida na sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada.
STJ. 6ª Turma. HC 130.162-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012.
O inimputável submetido à medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico não poderá cumpri-la em estabelecimento prisional comum, ainda que sob a justificativa de
ausência de vagas ou falta de recursos estatais.
STJ. 5ª Turma. HC 231.124-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/4/2013.
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O crime de tráfico de drogas, com a redução do § 4º do art. 33, é equiparado a hediondo, estando sujeito
a progressão com requisitos objetivos mais rígidos
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Prescrição de medida de segurança
A prescrição da medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria é regulada pela pena
máxima abstratamente prevista para o delito.
STJ. 5ª Turma. REsp 39.920-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 6/2/2014 (Info 535).

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não afasta a
hediondez do crime de tráfico de drogas, limitando-se, por critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, a abrandar a pena do pequeno e eventual traficante, em contrapartida com o grande
e contumaz traficante, ao qual a Lei de Drogas conferiu punição mais rigorosa que a prevista na lei
anterior.
Assim, se o indivíduo é condenado por tráfico de drogas e recebe a diminuição prevista no § 4º do art. 33,
mesmo assim terá cometido um crime equiparado a hediondo.
STF. 1ª Turma. RHC 118099/MS e HC 118032/MS, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/2/2014 (Info 734).
Vedação ao indulto para o traficante privilegiado
Não é possível o deferimento de indulto a réu condenado por tráfico de drogas, ainda que tenha sido
aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena a ele imposta,
circunstância que não altera a tipicidade do crime.
Os condenados por crimes hediondos e equiparados não podem ser contemplados com o indulto, mesmo
o chamado “indulto humanitário”.
O fato de o condenado estar doente ou ser acometido de deficiência não é causa de extinção da
punibilidade nem de suspensão da execução da pena.
STF. 2ª Turma. HC 118213/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 6/5/2014 (Info 745).
Prescrição de infrações disciplinares na execução penal é de 3 anos
Se o Estado demorar muito tempo para punir o condenado que praticou uma falta disciplinar, haverá a
prescrição da infração disciplinar.
Não existe lei federal prevendo de quanto será esse prazo prescricional. Por essa razão, a jurisprudência
aplica, por analogia, o menor prazo prescricional existente no Código Penal, qual seja, o de 3 anos,
previsto no art. 109, VI, do CP.
Assim, se entre o dia da infração disciplinar e a data de sua apreciação tiver transcorrido prazo superior a
3 anos, a prescrição restará configurada.
STF. 2ª Turma. HC 114422/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 6/5/2014 (Info 745).
Não havendo Casa do Albergado, é permitido o cumprimento da pena em prisão domiciliar
Constatada pelo juízo da execução a inexistência, no Estado-membro, de estabelecimento prisional para
cumprimento de pena em regime aberto, permite-se o início do cumprimento em prisão domiciliar, até
ser disponibilizada vaga no regime adequado.
STF. 1ª Turma. HC 113334/RS, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 18/2/2014 (Info 736).

Consequências decorrentes da prática de falta grave:
EXECUÇÃO PENAL
Consequências decorrentes da prática de FALTA GRAVE:

 PROGRESSÃO: interrompe o prazo para
progressão de regime.
 REGRESSÃO: acarreta a regressão de regime.
 SAÍDAS: revogação das saídas temporárias.
 REMIÇÃO: revoga até 1/3 do tempo remido.
 RDD: pode sujeitar o condenado ao RDD.

a 


LIVRAMENTO
CONDICIONAL:
não
interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional (Súmula 441-STJ).
INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA: não
interfere no tempo necessário à concessão
de indulto e comutação da pena, salvo se o
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NÃO INTERFERE
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ATRAPALHA

 DIREITOS: suspensão ou restrição de direitos.
 ISOLAMENTO: na própria cela ou em local adequado.

requisito for expressamente previsto no
decreto presidencial.

PRESÍDIO FEDERAL
Base legal
A transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais são reguladas pela Lei nº
11.671/2008.
Além disso, podem ser citados outros instrumentos infralegais importantes:
 Decreto nº 6.877/2009;
 Decreto nº 6.049/2007;
 Resolução nº 557-CJF.
Segurança máxima
Os estabelecimentos penais federais são considerados, pela lei, como de segurança máxima.
Quem pode ser recolhido em presídio federal?
Poderão ser recolhidos em presídio federal:
 presos provisórios ou condenados;
 presos estaduais ou federais.
Preso por “crime federal” ou “crime estadual”
O presídio federal pode receber tanto presos acusados e condenados por crimes de competência da Justiça
Federal como da Justiça Estadual. Desse modo, o critério para abrigar presos em estabelecimentos
prisionais federais não é a competência para julgamento dos fatos por eles praticados, mas sim a
necessidade de uma custódia de segurança máxima por razões ligadas à segurança pública ou do próprio
preso.

Quem tem legitimidade para pedir a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal?
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Segundo o art. 3º do Decreto nº 6.877/2009, para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao
menos, uma das seguintes características:
 ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;
 ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;
 estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado — RDD;
 ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave
ameaça;
 ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade
física no ambiente prisional de origem; ou
 estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de
origem.
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Motivos que autorizam o recolhimento do preso em presídio federal
A lei é muito vaga quanto a isso (art. 3º), afirmando que serão recolhidos em presídios federais aqueles
cuja medida se justifique por conta do interesse:
 da segurança pública; ou
 do próprio preso.





Autoridade administrativa (exs.: delegado de polícia, secretário de segurança pública, secretário de
justiça etc.);
Ministério Público;
o próprio preso.

A quem é endereçado o pedido de transferência para o presídio federal?
O requerimento de transferência deve ser endereçado ao juízo responsável pelo preso (juízo federal ou
juízo estadual, a depender do caso), e nunca diretamente ao juiz federal corregedor da penitenciária
federal.
A competência para decidir se haverá a transferência, conforme veremos mais abaixo, é uma decisão tanto
do juízo de origem como do juízo federal corregedor do presídio.
Oitiva prévia
Após o requerimento ser recebido, é formado um processo de transferência.
O juiz deverá determinar, de imediato, que sejam ouvidas, no prazo de 5 (cinco) dias cada:
 a autoridade administrativa;
 o MP;
 a defesa; e
 o Departamento Penitenciário Nacional — DEPEN (a quem é facultado indicar o estabelecimento penal
federal mais adequado).
Na hipótese de imprescindibilidade de diligências complementares, o juiz federal ouvirá, no prazo de 5
(cinco) dias, o Ministério Público Federal e a defesa e, em seguida, decidirá acerca da transferência no
mesmo prazo.
É possível a transferência sem a oitiva da defesa?
SIM. A Lei nº 11.671/2008 prevê que, havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a
imediata transferência do preso e, após o preso estar incluído no sistema penitenciário federal, ouvir as
partes interessadas e decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada.
Desse modo, em caso de situações emergenciais, o contraditório será diferido.
Em 2013, o STF decidiu que a transferência de preso para presídio federal de segurança máxima sem a sua
prévia oitiva, desde que fundamentada em fatos caracterizadores de situação emergencial, não configura
ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da individualização da pena e da dignidade
da pessoa humana.
(STF. 1ª Turma. HC 115539/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 3/9/2013. Info 718).

Desse modo, a inclusão dependerá de duas decisões:
 do juízo de origem (estadual ou federal, a depender do caso);
www.dizerodireito.com.br

Página

O juiz federal corregedor do presídio federal irá, então, decidir, de forma fundamentada, se aceita ou não o
preso.
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De quem é a competência para decidir se um preso deve ou não ser incluído no Sistema Penitenciário
Federal?
Inicialmente, o juízo de origem (federal ou estadual), isto é, o juízo responsável pelo preso, faz um juízo de
admissibilidade sobre o requerimento de transferência.
 Se nesse juízo de admissibilidade, o pedido for indeferido: encerra-se o processo de transferência. Há
possibilidade de recurso.
 Se houver concordância com o pedido: o próprio juízo de origem formulará requerimento ao juízo
federal competente pelo presídio federal, encaminhando os autos do processo de transferência.



do juízo federal corregedor do presídio.

Quando o apenado se encontra em presídio federal, de quem é a competência para o processo de
execução penal?
Será do juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o presídio federal (art. 2º).
Ex.: se o preso estiver recolhido na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, a
execução penal ficará a cargo do Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul,
mesmo que se trate de pessoa presa por força de processo da Justiça Estadual.
Se for preso provisório
Nesse caso, o juízo federal responsável pelo presídio federal ficará responsável apenas pela fiscalização da
prisão provisória, mediante carta precatória expedida pelo juízo de origem.
O juízo de origem continuará competente para o processo e respectivos incidentes.
Admitida a transferência do preso condenado
O juízo de origem deverá encaminhar ao juízo federal os autos da execução penal.
Admitida a transferência do preso provisório
Será suficiente a carta precatória remetida pelo juízo de origem, devidamente instruída, para que o juízo
federal competente dê início à fiscalização da prisão no estabelecimento penal federal de segurança
máxima.
Assistência jurídica do preso
O preso que estiver em presídio federal será assistido por seu advogado constituído ou, pela Defensoria
Pública da União, caso não tenha advogado.
Preso provisório e comunicação à autoridade policial
A lei estabelece que a autoridade policial será comunicada sobre a transferência do preso provisório
quando a autorização da transferência ocorrer antes da conclusão do inquérito policial que presidir.
Indeferimento do pedido de transferência pelo juízo federal
Rejeitada a transferência, o juízo de origem poderá suscitar o conflito de competência perante o tribunal
competente, que o apreciará em caráter prioritário.
Enquanto não decidido o conflito de competência e sendo caso de renovação, o preso permanecerá no
estabelecimento penal federal.
No julgamento dos conflitos de competência, a lei afirma que o tribunal competente (no caso, o STJ) deverá
negar a transferência em caso de o presídio federal já estar com lotação máxima.

Se não houver pedido de renovação da permanência no prazo máximo
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Período máximo de permanência
O período de permanência não poderá ser superior a 360 dias, renovável, excepcionalmente, quando
solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência.
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Período de permanência do preso
A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima indicará o período
de permanência.
Assim, não pode a decisão deferir a inclusão do preso em presídio federal por tempo indeterminado.
A lei é expressa ao afirmar que a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima
será excepcional e por prazo determinado.

Decorrido o prazo, sem que seja feito, imediatamente após seu decurso, pedido de renovação da
permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, ficará o juízo de origem
obrigado a receber o preso no estabelecimento penal sob sua jurisdição.
Se houve pedido de renovação
Tendo havido pedido de renovação, o preso, recolhido no estabelecimento federal em que estiver,
aguardará que o juízo federal profira decisão.
Aceitação do pedido de renovação
Aceita a renovação, o preso permanecerá no estabelecimento federal de segurança máxima em que estiver,
retroagindo o termo inicial do prazo ao dia seguinte ao término do prazo anterior.
Rejeição do pedido de renovação: o que acontece caso o juiz federal corregedor do presídio rejeite a
inclusão, transferência ou renovação do preso em presídio federal?
A Lei nº 11.671/2008 prevê que o juízo de origem poderá suscitar conflito de competência perante o
tribunal competente, que o apreciará em caráter prioritário (arts. 9º e 10, § 5º).
Qual é a natureza jurídica desse conflito de competência?
A Lei fala expressamente que se trata de conflito de competência (posição que deve ser adotada nas
provas, especialmente em testes objetivos). No entanto, em uma prova discursiva ou oral, você pode ser
indagado ou, então, pode acrescentar a informação extra de que existem julgados que criticam essa
nomenclatura, afirmando que teria havido um erro do legislador ao falar em conflito.
Quem julga esse conflito de competência?
Se o juízo de origem for
Juiz estadual
Juiz federal vinculado a um TRF diferente do juiz federal corregedor do
presídio.
Ex.: quem solicitou foi o juiz federal do Rio de Janeiro (TRF2) e quem
rejeitou foi o juiz federal de Porto Velho (TRF1).
Juiz federal vinculado ao mesmo TRF do juiz federal Corregedor do
presídio.
Ex.: quem solicitou foi o juiz federal de Manaus (TRF1) e quem rejeitou
foi o juiz federal de Porto Velho (TRF1).

Quem julgará
o conflito?
STJ
STJ

TRF respectivo
(no exemplo dado
será o TRF1)

Lotação máxima do presídio federal
A lotação máxima do estabelecimento penal federal de segurança máxima não será ultrapassada.
O número de presos, sempre que possível, será mantido aquém do limite de vagas, para que delas o juízo
federal competente possa dispor em casos emergenciais.

www.dizerodireito.com.br

Página

Imagine a seguinte situação:
O juízo de origem (juízo estadual) solicitou a renovação do prazo de permanência do preso no presídio
federal, afirmando que os motivos que fundamentaram a sua transferência persistiam.
O juízo responsável pelo presídio rejeitou esse pedido, sustentando que o juízo de origem não provou
nenhum fato novo que justificasse a permanência do preso no presídio federal.
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DECISÃO QUANTO À RENOVAÇÃO OU NÃO DA PERMANÊNCIA DO PRESO NO PRESÍDIO FEDERAL

Em virtude dessa rejeição, o juízo de origem suscitou conflito de competência, conforme prevê a Lei nº
11.671/2008. Esse conflito é julgado pelo STJ.
O STJ, ao analisar o conflito, decidiu que, quando os motivos que fundamentaram a transferência do
condenado para presídio federal de segurança máxima persistirem, justifica-se o pedido de renovação do
prazo de permanência, ainda que não tenha ocorrido fato novo.
A Lei nº 11.671/2008 dispõe que o período de permanência é renovável excepcionalmente, quando
solicitado motivadamente pelo juízo de origem, não exigindo novos argumentos. Assim, tendo sido aceitos
pelo juízo federal os fundamentos no momento do pedido de transferência, é suficiente, para a renovação
do prazo, a afirmação de que esses motivos de segurança pública ainda permanecem.
O STJ ressaltou, também, que não cabe ao juízo federal discutir as razões do juízo estadual ao solicitar a
transferência ou renovação do prazo em presídio federal, pois este é o único habilitado a declarar a
excepcionalidade da medida.
Ademais, trata-se, na hipótese, de preso integrante de organização criminosa que exerce função de
liderança dentro do presídio.
Com isso, o STJ determinou que o apenado deveria permanecer no presídio de segurança máxima.
(STJ. 3ª Seção. CC 122.042-RJ, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/6/2012).
O STF concordou com a decisão do STJ?
SIM. A 2ª Turma do STF, ao julgar um HC contra a decisão do STJ, afirmou que o controle da transferência
ou da permanência do preso nos presídios federais deve ser exercido tanto pelo juiz de origem como
pelo juiz federal responsável pelo presídio federal. No entanto, depois de ter sido deferido o
requerimento pelo magistrado de execução estadual, não cabe ao juiz federal corregedor do presídio
exercer juízo de valor sobre a gravidade das razões do solicitante, salvo se evidenciadas condições
desfavoráveis ou inviáveis da unidade prisional.
A transferência e a permanência dos presos em presídios federais são excepcionais. Assim, o
encarceramento em prisões federais se destina apenas aos presos de elevada periculosidade, cujo
recolhimento atenda aos requisitos da Lei 11.671/2008. Os presídios federais não foram criados para que
as penas sejam neles integralmente cumpridas.
Embora os presídios federais tenham esse caráter temporário, em caso de necessidade é possível a
prorrogação da permanência do preso, excepcionalmente, quer por fato novo, quer pela persistência das
razões ensejadoras da transferência inicial. Logo, no caso concreto, a decisão do STJ foi correta.
STF. 1ª Turma. HC 112650/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/3/2014 (Info 738).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR

CRIME PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR QUANDO AMBOS ESTÃO DE FOLGA: JUSTIÇA COMUM
Compete à JUSTIÇA COMUM processar e julgar crime praticado por militar contra militar quando ambos
estiverem em momento de folga.
www.dizerodireito.com.br
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O FATO DO DELITO TER SIDO COMETIDO POR MILITAR NÃO É SUFICIENTE PARA SER CRIME MILITAR
A condição de militar da ativa do agente não é suficiente, por si só, para atrair a excepcional competência
da Justiça Militar.
STF. 2ª Turma. HC 95471/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2012.
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COMPETÊNCIA

STF. 1ª Turma. HC 110286/RJ, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 14/2/2012.
FURTO PRATICADO POR MILITAR DE FOLGA
Não é crime de competência da Justiça Castrense se o militar, de folga, furta objetos do interior de um
carro apreendido e que se encontrava no pátio da delegacia de polícia, ainda que tenha entrado no local
por conta de sua condição de militar.
STJ. 3ª Seção. CC 115.597-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/3/2012.
COMPETÊNCIA PARA JULGAR CIVIL QUE USA DOCUMENTO FALSO JUNTO À MARINHA
Súmula vinculante 36-STF: Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Arrais-Amador (CHA), ainda que expedidas pela
Marinha do Brasil.
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
DESACATO CONTRA MILITAR DA MARINHA DO BRASIL EM ATIVIDADE DE PATRULHAMENTO NAVAL
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar ação penal promovida contra civil que tenha
cometido crime de desacato contra militar da Marinha do Brasil em atividade de patrulhamento naval.
Obs: existe entendimento em sentido contrário da 2ª Turma do STF.
STJ. 3ª Seção. CC 130.996-PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/2/2014 (Info 544).
DESACATO E MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS QUE ATUA EM FAVELA PACIFICADA
Determinado militar do Exército estava fazendo o policiamento ostensivo em uma favela no Rio quando,
em uma abordagem, foi, em tese, desacatado por um particular. Trata-se de crime militar com base no
art. 9º, III, “d”, do CPM?
1ª corrente: SIM. Logo, a competência é da Justiça Militar (STF. 1ª Turma. HC 113128/RJ, rel. Min. Roberto
Barroso, julgado em 10/12/2013. Info 732).
2ª corrente: NÃO. Logo, a competência é da Justiça Federal comum (STF. 2ª Turma. HC 112936/RJ, Rel. Min.
Celso de Mello, julgado em 5/2/2013. Info 694).
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CONDUTA DO MILITAR QUE INSERE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES NÃO É CRIME MILITAR
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar policial militar acusado de alterar dados corretos
em sistemas informatizados e bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem
indevida para si e para outrem (art. 313-A do CP).
A competência da Justiça Militar não é firmada pela condição pessoal do infrator, mas decorre da
natureza militar da infração. No caso, a ação delituosa não encontra figura correlata no Código Penal
Militar e, apesar de ter sido praticada por militar, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas
no art. 9º do CPM.
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MILITAR QUE PRATICOU ESTELIONATO PARA BURLAR CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR
Determinado militar praticou crime militar e foi beneficiado com sursis, comprometendo-se a pagar, em
favor de uma entidade filantrópica, certa quantia.
Para cumprir sua obrigação, o réu emitiu cheque sem fundos em favor da instituição.
Logo, em tese, esse réu cometeu estelionato, previsto no art. 251 do CPM, e que será julgado pela Justiça
Castrense.
Compete à Justiça Militar processar e julgar estelionato cometido por militar mediante a emissão, em
favor de entidade filantrópica, de cheque sem provisão de fundos com o fim de burlar obrigação de doar
cestas básicas assumida por ocasião do recebimento de pena alternativa imposta em substituição a
condenação proferida pela Justiça Militar.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.300.270-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19/8/2014 (Info 545).

STJ. 3ª Seção. CC 109.842-SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ-PE),
julgado em 13/3/2013 (Info 517).
CIVIL QUE PRATICA INJÚRIA CONTRA TENENTE-DENTISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
Civil que pratica injúria e difamação contra Tenente-Dentista, criticando o seu atendimento como
dentista, deverá ser julgado pela Justiça comum.
Não se trata de competência da Justiça Castrense porque não houve ofensa às instituições militares.
STF. 1ª Turma. HC 116780/CE, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 22/10/2013 (Info 725).
HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR EM SERVIÇO CONTRA MILITAR REFORMADO
A Justiça Militar é competente para julgar crime de homicídio praticado por militar em serviço contra
militar reformado.
STJ. 5ª Turma. HC 173.131-RS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 6/12/2012 (Info 514).

PROCEDIMENTO
INTERROGATÓRIO NO CPPM CONTINUA SENDO FEITO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS
Em razão do princípio da especialidade, prevalece, para os casos de jurisdição militar, a norma processual
penal militar e, por consequência, incabível a aplicação do rito previsto no art. 400 do CPP, com a
redação trazida pela Lei 11.719/2008. Logo, na hipótese de crimes militares, o interrogatório continua a
ser realizado antes da oitiva das testemunhas.
STF. 2ª Turma. HC 122673/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24/6/2014 (Info 725).
É CONSTITUCIONAL A VEDAÇÃO AO SURSIS NOS CASOS DO ART. 88, II, “A” DO CPM
São compatíveis com a CF/88 o art. 88, II, “a” do CPM e o art. 617, II, “a”, do CPPM, que vedam a
concessão de SURSIS nos casos ali especificados.
STF. Plenário. HC 119567/RJ, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em
22/5/2014 (Info 747).
PERDÃO JUDICIAL NO CÓDIGO PENAL MILITAR
Em regra, não existe perdão judicial no caso de homicídio culposo no CPM.
Não se pode aplicar por analogia o perdão judicial previsto no art. 121, § 5º do CP (homicídio culposo)
aos crimes militares.
STF. 1ª Turma. HC 116254/SP, rel. Min. Rosa Weber, 25/6/2013 (Info 712).
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INCITAMENTO À DESOBEDIÊNCIA (ART. 155 DO CPM)
O militar que distribui panfletos com críticas ao salário e à excessiva jornada de trabalho não comete o
crime de incitamento à desobediência (CPM, art. 155) e, tampouco, o de publicação ou crítica indevida às
Forças Armadas (CPM, art.166).
STF. 2ª Turma. HC 106808/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, 9/4/2013. (Info 701)
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DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO
A ausência injustificada nos dias em que o militar tenha sido designado para a função específica de
comando de patrulhas configura o crime de descumprimento de missão.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.301.155-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/4/2014 (Info 540).

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 244 DO CPM)
Para que se configure a extorsão mediante sequestro prevista no art. 244 do Código Penal Militar, NÃO É
necessário que a privação da liberdade da vítima se estenda por longo intervalo de tempo.
STJ. 5ª Turma. HC 262.054-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 2/4/2013 (Info 518).
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM) E PRAZO PRESCRICIONAL
O crime de deserção (art. 187 do CPM), é permanente, e a prescrição se inicia com a cessação da referida
permanência, ou seja, com a captura ou a apresentação voluntária do militar.
STF. 2ª Turma. HC 112511/PE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2/10/2012.
ATO LIBIDINOSO (ART. 235 DO CPM): AÇÃO PENAL E PRESCRIÇÃO
I – O crime militar de “ato de libidinagem” é de ação penal pública incondicionada.
II – Embora o CPM faça referência expressa somente à sentença penal, o acórdão condenatório que
reforma a sentença absolutória também tem o condão de interromper lapso prescricional.
III – Nos crimes contra os costumes, o depoimento da vítima ganha maior importância, de forma que a
narrativa firme e harmônica da vítima possui significativo valor probatório.
STF. 2ª Turma. HC 109390/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/9/2012.
CONSUMO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM)
Militar que, no interior de estabelecimento sujeito à administração castrense, inala tolueno (principal
componente da “cola de sapateiro”), responde pelo delito do art. 290 do CPM e não pelo crime do art. 28
da Lei n. 11.343/2006.
STF. 1ª Turma. RHC 98323/MG, rel. Min. Marco Aurélio, 6/3/2012.
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM)
É possível que o militar responda pelo art. 326 do CPM e pelo art. 37 da Lei de Drogas, sem que isso
configure bis in idem.
STF. 2ª Turma. RHC 108491/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, 28/2/2012.
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FIXAÇÃO DO NÚMERO DE DEPUTADOS FEDERAIS
A CF/88 previu que o número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito
Federal, deve ser estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população (§ 1º do art. 45).
Em 1993, foi editada a LC 78/93, que disciplina a fixação do número de Deputados.
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INELEGIBILIDADE REFLEXA (ART. 14, § 7º DA CF/88)
A inelegibilidade do art. 14, § 7º, da Constituição NÃO ALCANÇA o cônjuge supérstite (sobrevivente,
viúvo) quando o falecimento tiver ocorrido no primeiro mandato, com regular sucessão do vice-prefeito,
e tendo em conta a construção de novo núcleo familiar.
A Súmula Vinculante 18 do STF não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um
dos cônjuges.
STF. Plenário. RE 758461/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 22/5/2014 (repercussão geral) (Info 747).

O art. 1º da LC 78/93 previu que, em cada ano anterior às eleições, o IBGE deverá fornecer ao TSE a
atualização estatística demográfica das unidades da Federação. Com base nesses dados, o TSE faz o
cálculo da quantidade de Deputados Federais por Estado/DF e encaminha para os TRE’s e para os
partidos políticos o número de vagas a serem disputadas (parágrafo único do art. 1º da LC).
Em 2013, com base no art. 1º da LC 78/93, o TSE editou a Resolução 23.389 alterando o número de vagas
de Deputado Federal de cada Estado/DF e, consequentemente, o número de vagas de Deputados
Estaduais a serem disputadas nas eleições de 2014.
O Congresso Nacional, argumentando que o TSE exorbitou do seu poder regulamentar, publicou o
Decreto Legislativo 424/2013 sustando os efeitos da Resolução TSE 23.389/2013.
O STF entendeu que:
• o parágrafo único do art. 1º da LC 78/93 e a Resolução TSE 23.389/2013 são INCONSTITUCIONAIS por
violarem o § 1º do art. 45 da CF/88 e a independência do Poder Legislativo;
• o Decreto Legislativo 424/2013, editado pelo Congresso Nacional, é INCONSTITUCIONAL por violar o
art. 49, V, da CF/88 e a independência do Poder Judiciário;
• nas eleições de outubro de 2014 deveriam ser adotados os mesmos critérios aplicados nas eleições de
2010, ou seja, o número de vagas de Deputados Federais não foi alterado.
STF. Plenário. ADI 4947, 5020, 5028, 5130, 4963, 4965 e ADC 33/DF, Rel. p. Acórdão Min. Rosa Weber,
julgados em 18/6/2014 (Info 751).

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI 9.504/97
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PREFEITO ITINERANTE
A pessoa que já exerceu dois mandatos consecutivos de Prefeito, ou seja, foi eleito e reeleito, fica
inelegível para um terceiro mandato, ainda que seja em município diferente.
Não se admite a figura do “Prefeito itinerante”.
O art. 14, § 5º, da CF deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é
absoluta e torna inelegível para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão que já
cumpriu 2 mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em
ente da federação diverso.
As decisões do TSE que acarretem mudança de jurisprudência no curso do pleito eleitoral ou logo após o
seu encerramento não se aplicam imediatamente ao caso concreto e somente têm eficácia sobre outras
situações em pleito eleitoral posterior.
STF. Plenário. RE 637485/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 1º/8/2012 (Info 673).
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LEI DA FICHA LIMPA
Principais conclusões do STF sobre o tema:
I – A Lei da “Ficha Limpa” (LC 135/2010) é inteiramente compatível com a Constituição, não tendo sido
declarado inconstitucional nenhum de seus dispositivos.
II – A Lei da “Ficha Limpa” não viola o princípio da presunção de inocência porque este postulado referese ao campo penal e processual penal, enquanto a LC trata de matéria eleitoral (inelegibilidade).
III – Não é possível “descontar” (“detração”) do período de 8 anos de inelegibilidade o tempo em que a
pessoa ficou inelegível antes do trânsito em julgado e antes de cumprir a pena.
IV – Os atos praticados antes da vigência da LC 135/2010, assim como as condenações anteriores a esta
Lei, PODEM ser utilizados para configurar as hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei da Ficha Limpa,
sem que isso configure violação ao princípio da irretroatividade.
STF. Plenário. ADC 29/DF, rel. Min. Luiz Fux, 15 e 16/2/2012, ADC 30/DF, rel. Min. Luiz Fux, 15 e 16/2/2012
e ADI 4578/DF, rel. Min. Luiz Fux, 15 e 16/2/2012 (Info 655).

É CONSTITUCIONAL o art. 4º da Lei nº 9.504/97, que exige que o partido político tenha no mínimo um
ano de existência para que possa concorrer nas eleições.
STF. Plenário. ADI 1817/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28/5/2014 (Info 748).
PROPAGANDA PARTIDÁRIA IRREGULAR
ADI CONTRA DISPOSITIVOS DA LEI 9.504/97 SOBRE PROPAGANDA POLÍTICA
Principais conclusões do STF no julgamento da ADI contra a Lei n. 9.504/97:
I – É inconstitucional excluir totalmente do horário eleitoral gratuito os partidos sem representação na
Câmara dos Deputados. Entretanto, é constitucional estipular que os partidos com maior representação
tenham mais tempo que os outros. O § 2º do art. 47 da Lei n. 9.504/97 deve ser interpretado da
seguinte forma: i) Quanto à terça parte (1/3) do horário gratuito, esta deve ser distribuída de forma igual
entre todas as legendas com candidaturas, independentemente do partido ter ou não representante na
Câmara dos Deputados. Em outras palavras, 1/3 do tempo do horário gratuito deve ser dividido
igualmente entre todos os partidos que estejam disputando as eleições, mesmo que não tenham
Deputados Federais; ii) Os 2/3 restantes do tempo do horário gratuito vão ser divididos de forma
proporcional ao número de representantes na Câmara dos Deputados.
II – Se um novo partido é criado e não possui Deputados Federais eleitos pelo próprio partido, mas sim
oriundos de outras agremiações, mesmo assim ele tem direito de participar do rateio do inciso II do § 2º
do art. 47 da Lei nº. 9.504/97. Assim, os Deputados Federais que vieram para o novo partido irão entrar
na contagem para o cálculo do horário gratuito do rádio e TV.
III – É constitucional o § 6º do art. 45, da Lei n. 9.504/97, que dispõe o seguinte: § 6º É permitido ao
partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no
horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a
sua coligação em âmbito nacional.
STF. Plenário. ADI 4430/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 27, 28 e 29/6/2012; ADI 4795 MC/DF, rel. Min. Dias
Toffoli, 27, 28 e 29/6/2012 (Info 672).
LEGITIMIDADE DO MP PARA REPRESENTAR CONTRA PROPAGANDA PARTIDÁRIA IRREGULAR
O Ministério Público possui legitimidade para representar contra propaganda partidária irregular.
Apesar do § 3º do art. 45 da Lei n. 9.096/95 falar que apenas os partidos políticos podem oferecer
representação por propaganda irregular, deve-se também reconhecer que o Ministério Público detém
legitimidade para isso, considerando que o Parquet possui a incumbência de promover a defesa da
ordem jurídica e do regime democrático por força da CF/88 (art. 127, caput).
STF. Plenário. ADI 4617/DF, rel. Min. Luiz Fux, 19/6/2013 (Info 711).
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MP PODE RECORRER DA SENTENÇA QUE DEFERIU REGISTRO DE CANDIDATURA
O Plenário do STF reconheceu que o Ministério Público Eleitoral possui legitimidade para recorrer de
decisão que deferiu registro de candidatura, mesmo que não tenha apresentado impugnação ao pedido
inicial desse registro.
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É INCONSTITUCIONAL A LEI QUE INSTITUI A IMPRESSÃO EM PAPEL DO VOTO ELETRÔNICO
O art. 5º da Lei n. 12.034/2009 previu que, a partir das eleições de 2014, além do voto eletrônico, a urna
deveria também imprimir um voto em papel para ser conferido pelo eleitor e depositado em um local
previamente lacrado.
O STF julgou essa previsão INCONSTITUCIONAL sob o argumento de que haveria maiores possibilidades
de violação ao sigilo dos votos, além de potencializar falhas e impedir o transcurso regular dos trabalhos
nas diversas seções eleitorais.
STF. Plenário. ADI 4543/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/11/2013 (Info 727).

O STF, com essa decisão, modifica a posição até então dominante no TSE.
Vale ressaltar, no entanto, que esse novo entendimento manifestado pelo STF foi modulado e só valerá a
partir das eleições de 2014.
Assim, nos recursos que tratam sobre o tema, referentes ao pleito de 2012, deverá continuar sendo
aplicado o entendimento do TSE que estendia ao MP a regra da Súmula 11-TSE.
STF. Plenário. ARE 728188/RJ. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/12/2013 (Info 733).
MAGISTRADO PODE DECIDIR COM BASE EM FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ALEGADOS PELAS PARTES
É CONSTITUCIONAL a previsão contida no art. 7º, parágrafo único, e no art. 23 da LC 64/90 no sentido de
que o magistrado poderá decidir com base em fatos e circunstâncias não alegados pelas partes.
STF. Plenário. ADI 1082/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22/5/2014 (Info 747).
MP PODE REQUISITAR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAR CRIMES ELEITORAIS
O TSE editou a Resolução n. 23.396/2013 prevendo que o inquérito policial para apurar crimes eleitorais
somente poderá ser instaurado se houver uma determinação da Justiça Eleitoral (art. 8º). Assim, pelo
texto da Resolução, o Ministério Público não poderia requisitar a instauração de inquérito policial para
apurar crimes eleitorais.
O STF, ao apreciar medida cautelar, decidiu que esse dispositivo é INCONSTITUCIONAL por dispor sobre
norma de direito processual e por violar prerrogativa constitucional do Ministério Público prevista no art.
129, VIII, da CF/88.
STF. Plenário. ADI 5104 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21/5/2014 (Info 747).
“DOLO ESPECÍFICO” NO CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CE)
O delito do art. 299 do CE, exige “dolo específico” (elemento subjetivo especial).
No caso da corrupção eleitoral ativa, esse “dolo específico” é a intenção do agente de obter voto ou
conseguir abstenção.
Na corrupção eleitoral passiva, a finalidade específica do sujeito é a de dar seu voto ou prometer
abstenção.
STF. Plenário. Inq 3693/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/4/2014 (Info 742).
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DA PESSOA EM PROPAGANDA POLÍTICO-ELEITORAL
Configura dano moral indenizável a divulgação não autorizada da imagem de alguém em material
impresso de propaganda político-eleitoral, independentemente da comprovação de prejuízo.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.217.422-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/9/2014 (Info 549).

GRUPO III
DIREITO DO TRABALHO E
PROCESSUAL DO TRABALHO
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INTERVALO DE 15 MINUTOS PARA MULHERES ANTES DE HORA EXTRA É COMPATÍVEL COM A CF/88
O art. 384 da CLT prevê que as trabalhadoras do sexo feminino têm direito a um intervalo de 15 minutos
antes de iniciaram hora extra. Tal regra é exclusiva das mulheres, não se aplicando para os trabalhadores
do sexo masculino.
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Infelizmente, amigo(a), não vou poder ajudar muito quanto a este tema.

Segundo decidiu o STF, esse art. 384 da CLT foi recepcionado pela CF/1988 e não viola o princípio da
isonomia. Isso porque a referida regra está em harmonia com dois critérios que justificam o tratamento
diferenciado, quais sejam, o componente biológico (menor resistência física da mulher) e o componente
social (o fato de ser comum o acúmulo de atividades pela mulher no lar e no ambiente de trabalho).
STF. Plenário. RE 658312/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/11/2014 (repercussão geral) (Info 769).
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, de forma consolidada, 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 deste julgado
do Supremo.
O art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90 e o art. 55 do Decreto 99.684/90, que previam o prazo prescricional de 30
anos, foram julgados inconstitucionais.
STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 13/11/2014 (repercussão geral) (Info 767).
A extinção do processo de dissídio coletivo, com a perda de eficácia da sentença normativa, torna
insubsistente a execução de ação de cumprimento
A superveniente extinção do processo de dissídio coletivo, com a perda de eficácia da sentença
normativa, torna insubsistente a execução de ação de cumprimento.
STF. 1ª Turma. RE 394051 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/3/2014 (Info 738).
Lei 12.964/2014: prevê a aplicação de multas administrativas para o patrão que descumprir os direitos dos
empregados domésticos.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Aposentadoria por idade híbrida
Caso o trabalhador rural, ao atingir a idade prevista para a concessão da aposentadoria por idade rural
(60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher), ainda não tenha alcançado o tempo mínimo de atividade
rural exigido na tabela de transição prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991, poderá, quando completar 65
anos, se homem, e 60 anos, se mulher, somar, para efeito de carência, o tempo de atividade rural aos
períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, para fins de concessão de aposentadoria por
idade “híbrida”, ainda que inexistam contribuições previdenciárias no período em que exerceu suas
atividades como trabalhador rural.
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O art. 201, § 9º da CF/88 prevê o chamado “princípio da contagem de tempo recíproca para fins de
aposentadoria”.
Esse dispositivo quer dizer que se a pessoa trabalhou na iniciativa privada e, consequentemente,
contribuiu para o RGPS terá direito de “levar” esse tempo de contribuição para o RPPS e somá-lo para
fins de aposentadoria. O inverso também é verdadeiro.
A lei estadual ou municipal não pode estabelecer requisitos (condições) para que essa contagem
recíproca do tempo de contribuição seja realizada. Ex: a lei não pode exigir que o servidor público pague
um número mínimo de contribuições no RPPS para que ele possa “aproveitar” o tempo de contribuição
no RGPS. A imposição de tais restrições, por legislação local, viola o § 9º do art. 201 da CF/88.
STF. Plenário. RE 650851 QO/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 1º/10/2014 (repercussão geral) (I. 761).

Assim, o segurado especial que comprove a condição de rurícola, mas não consiga cumprir o tempo rural
de carência exigido na tabela de transição prevista no artigo 142 da Lei 8.213⁄1991 e que tenha
contribuído sob outras categorias de segurado, poderá ter reconhecido o direito ao benefício
aposentadoria por idade híbrida, desde que a soma do tempo rural com o de outra categoria implemente
a carência necessária contida na Tabela, não ocorrendo, por certo, a diminuição da idade.
Vale ressaltar que, no momento da reunião dos requisitos da aposentadoria por idade o trabalhador não
precisa estar exercendo atividade rural para ter direito à aposentadoria híbrida. Em outras palavras, a
aposentadoria híbrida pode ser concedida ainda que a última atividade do segurado seja urbana, ou seja,
ele começou na atividade rural e depois migrou para a urbana.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.367.479-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/9/2014 (Info 548).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.407.613-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/10/2014.
O Decreto 4.882/2003 reduziu de 90dB para 85dB o nível máximo de ruídos a que o trabalhador pode
estar submetido no seu trabalho. Se ele trabalhar durante 25 anos acima desse nível de ruído, terá
direito à aposentadoria especial.
Mesmo o Decreto 4.882/2003 sendo favorável ao trabalhador por ter reduzido o limite de ruído, ele não
pode retroagir para alcançar situações ocorridas antes de sua vigência.
Assim, o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído
deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, sendo impossível aplicação retroativa do
Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6º da LINDB.
A partir de quantos decibéis o ruído é considerado atividade especial?
 Antes do Decreto 2.171/97 (até 05/03/1997): acima de 80 decibéis.
 Depois do Decreto 2.171/97 e antes do Decreto 4.882/2003 (de 06/03/1997 até 18/11/2003): acima
de 90 decibéis.
 A partir do Decreto 4.882/2003 (de 19/11/2003 até hoje): acima de 85 decibéis.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.398.260-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo)
(Info 541).
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Um dos campos do Perfil Profissiográfico Profissional (PPP) indica se a empresa forneceu EPI para reduzir
a exposição do trabalhador aos agentes nocivos e se tais equipamentos foram eficazes. Imagine, então,
que o PPP informe que o segurado trabalhava com níveis de ruído acima de 85dB, mas, ao mesmo
tempo, indique que o trabalhador utilizava EPI (protetores auriculares) e que estes eram eficazes. Nesse
caso, o trabalho desempenhado continuará sendo considerado como especial para fins de
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Utilização do EPI pelo segurado e PPP indicando eficácia dos equipamentos contra ruído
Se a empresa fornecer EPI ao segurado e este for eficaz para inibir os efeitos do agente nocivo, o trabalho
por ele desempenhado deixa de ser considerado especial para fins de aposentadoria? O segurado
perderá o direito de esse tempo ser enquadrado como de atividade especial?
SIM. O STF decidiu que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde. Assim, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de
neutralizar a nocividade, o trabalhador não terá direito à concessão da aposentadoria especial.
A Corte não aceitou o argumento de que a aposentadoria especial seria devida em qualquer hipótese,
desde que o ambiente fosse insalubre. Em outras palavras, não basta o risco potencial do dano, sendo
necessária a efetiva exposição.
Resumindo, nas exatas palavras do STF: “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão
constitucional de aposentadoria especial”.

aposentadoria? O segurado continuará tendo direito de que esse tempo seja enquadrado como de
atividade especial?
SIM. Na hipótese de o trabalhador ser exposto a RUÍDO acima dos limites legais de tolerância
(atualmente 85dB), a declaração do empregador, no âmbito do PPP, de que o EPI fornecido é eficaz, não
serve para descaracterizar esse tempo de serviço como especial para fins de aposentadoria.
Está provado na literatura científica e de medicina do trabalho que o uso de EPI com o intuito de evitar
danos sonoros não é capaz de inibir os efeitos nocivos do ruído na saúde do trabalhador. Dito de outro
modo, em matéria de ruído, o uso de EPI não é eficaz para eliminar a nocividade. Mesmo utilizando o
aparelho, o trabalhador terá danos à sua saúde. Logo, faz jus ao tempo especial mesmo que haja uso de
EPI.
Nas exatas palavras do STF: “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no
sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço
especial para a aposentadoria”.
STF. Plenário. ARE 664335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 (repercussão geral) (Info 770).
AUXÍLIO-RECLUSÃO
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Esse teto atualizado todos os anos é absoluto ou pode ser relativizado? Se o valor do salário-de–
contribuição superar um pouco esse limite, mesmo assim poderá ser concedido o benefício? Ex.: João foi
preso em 2015 e, nesta data, seu salário de contribuição era de R$ 1.100,00; seus familiares podem
receber o auxílio-reclusão?
SIM. O STJ recentemente decidiu que é possível a concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do
segurado que recebia salário de contribuição pouco superior ao limite estabelecido como critério de baixa
renda pela legislação da época de seu encarceramento.
Assim, é possível a concessão do auxílio-reclusão quando o caso concreto revelar a necessidade de
proteção social, permitindo ao julgador a flexibilização do critério econômico para deferimento do
benefício pleiteado, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado
como critério de baixa renda no momento de sua reclusão.
Com bem assentado pelo Ministro Relator, “a análise de questões previdenciárias requer do Magistrado
uma compreensão mais ampla, ancorada nas raízes axiológicas dos direitos fundamentais, a fim de que a
aplicação da norma alcance a proteção social almejada.”
STJ. 2ª Tuma. REsp 1.479.564-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/11/2014 (Info 552).
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Qual valor é considerado baixa renda para fins de pagamento do auxílio-reclusão?
A EC 20/98, que alterou o art. 201, IV, da CF/88 previu que, até que a lei discipline o auxílio-reclusão, esse
benefício será concedido apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00,
valor esse que deverá ser corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social (art. 13 da Emenda).
Em outras palavras, a EC determinou que a lei estabelecesse um critério para definir o que é “baixa renda”.
Enquanto a lei não fizer isso, o Governo deverá atualizar todos os anos o valor que começou em R$ 360,00.
Até hoje, essa lei não existe. Logo, todos os anos é publicada uma Portaria Interministerial, assinada pelos
Ministros da Previdência e da Fazenda, atualizando o valor.
Para o ano de 2015, o valor foi atualizado para R$ 1.089,72 (Portaria Interministerial n. 13/2015). Assim, o
auxílio-reclusão somente será pago se o último salário-de-contribuição do segurado, antes de ser preso, era
igual ou inferior a essa quantia.

Se o segurado, no momento em que foi preso, estava desempregado, a Portaria determina que será
considerado como critério para “baixa renda” o seu último salário-de-contribuição (referente ao último
trabalho). Ex.: João foi preso em 2015, momento em que estava desempregado; seu último salário-decontribuição era de R$ 3.000,00; pela Portaria, mesmo João estando desempregado, não poderia ser
considerado de baixa renda e seus familiares não teriam direito ao benefício. O STJ concordou com essa
previsão da Portaria? Esse critério do último salário-de-contribuição para o segurado preso
desempregado é válido?
NÃO. Na análise de concessão do auxílio-reclusão, o fato de o recluso que mantenha a condição de
segurado pelo RGPS estar desempregado ou sem renda no momento em que foi preso demonstra que ele
tinha “baixa renda”, independentemente do valor do último salário de contribuição.
O critério econômico da renda deve ser aferido no momento da reclusão, pois é nele que os dependentes
sofrem o baque da perda do provedor. Se, nesse instante, o segurado estava desempregado, presume-se
que se encontrava em baixa renda, sendo, portanto, devido o benefício a seus dependentes.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.480.461-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/9/2014 (Info 550).

O STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente pode propor a ação pleiteando a
concessão do benefício previdenciário se anteriormente formulou requerimento administrativo junto ao
INSS e este foi negado.
Para que proponha a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário, é preciso que, antes,
tenha ocorrido uma das três situações abaixo:
1) O interessado requereu administrativamente o benefício, mas este foi negado pelo INSS (total ou
parcialmente);
2) O interessado requereu administrativamente o benefício, mas o INSS não deu uma decisão em um
prazo máximo de 45 dias;
3) O interessado não requereu administrativamente o benefício, mas é notório que, sobre esse tema, o
INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo segurado.
STF. Plenário. RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/8/2014 (repercussão geral) (Info
756).
Aposentadoria por invalidez e análise de outros aspectos
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art.
42 da Lei nº 8.213/91, mas também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade somente parcial para o trabalho.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 9/4/2013 (Info 520).

O fato de um dos integrantes da família exercer atividade incompatível com o regime de economia
familiar não descaracteriza, por si só, a condição de segurado especial dos demais componentes.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.304.479-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/10/2012 (recurso repetitivo)
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A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovação da atividade laborativa do
trabalhador rural “boia-fria”, sendo indispensável que ela venha corroborada por razoável início de prova
material, conforme exige o art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.321.493-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/10/2012.
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O tempo de serviço em atividade rural realizada por trabalhador com idade inferior a 14 anos, ainda que
não vinculado ao Regime de Previdência Social, pode ser averbado e utilizado para o fim de obtenção de
benefício previdenciário.
STJ. 3ª Seção. AR 3.877-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgada em 28/11/2012.

Para a concessão de aposentadoria rural, a certidão de nascimento dos filhos que qualifique o
companheiro como lavrador deve ser aceita como início de prova documental do tempo de atividade
rurícola da companheira.
STJ. 3ª Seção. AR 3.921-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2013.
Certidão de casamento e início de prova material
A certidão de casamento onde conste que o cônjuge do requerente da aposentadoria é agricultor pode ser
considerada como início de prova material?
REGRA: SIM. A certidão de casamento na qual conste que o cônjuge do autor é lavradora é suficiente para
comprovar início de prova material. Essa é a posição tanto do STJ como da TNU (Súm. 06).
EXCEÇÃO: essa certidão de casamento não será considerada como início de prova material quando ficar
demonstrado que o cônjuge, apontado como rurícola, vem a exercer posteriormente atividade urbana.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.310.096-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/2/2014
(Info 538).
É possível a concessão de aposentadoria por idade a rurícola (art. 143 da Lei 8.213/1991) em caso de
comprovação da condição de lavrador do marido da requerente por meio de certidão de casamento,
certidão de óbito e extrato de pensão rural, além de depoimento de testemunhas.
STJ. 3ª Seção. AR 4.094-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgada em 26/9/2012.
Não é possível a concessão da aposentadoria por idade a rurícola (art. 143 da Lei 8.213/1991), quando
não comprovado o desempenho de atividade em regime de economia familiar.
STJ. 3ª Seção. AR 4.094-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgada em 26/9/2012.
Não é necessário o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas ao exercício de atividade
rural anterior à Lei n. 8.213/1991 para fins de concessão de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da
Previdência Social, salvo em caso de mudança de regime previdenciário, do geral para o estatutário.
STJ. 3ª Seção. AR 3.180-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgada em 24/10/2012.
A sentença trabalhista, por se tratar de decisão judicial, pode ser considerada como início de prova
material para a concessão do benefício previdenciário, bem como para revisão da renda mensal inicial,
ainda que a autarquia previdenciária não tenha integrado a contenda trabalhista.
STJ. 2ª Turma. EDcl no AgRg no AREsp 105.218-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2012.
O processo de justificação, no qual inexiste contraditório e o juiz restringe-se a confirmar a produção
regular da prova, não constitui, isoladamente, meio hábil à demonstração do tempo de serviço prestado
para fins de aposentadoria.
STF. 1ª Turma. MS 28829/AM, rel. Min. Marco Aurélio, 11/9/2011.
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Acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria
Súmula 507-STJ: A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante
e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para
definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.
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O termo inicial para pagamento de auxílio-acidente é a data da citação do INSS se ausente prévio
requerimento administrativo ou prévia concessão de auxílio-doença.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 145.255-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/11/2012.
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Não é possível estender a pensão por morte até os 24 anos de idade pelo fato de o filho beneficiário ser
estudante universitário.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.347.272-MS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012.
O segurado da Previdência Social tem o dever de devolver o valor de benefício previdenciário recebido
em antecipação dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC) a qual tenha sido posteriormente revogada.
Na devolução do benefício previdenciário recebido em antecipação dos efeitos da tutela que tenha sido
posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros: a) a execução de sentença
declaratória do direito deverá ser promovida; e b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS
poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em
manutenção até a satisfação do crédito.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.384.418-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.
O § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/93, que prevê o critério da renda per capita inferior a 1/4 do saláriomínimo para concessão do LOAS, é INCONSTITUCIONAL. Este critério encontra-se defasado e a análise da
situação de miserabilidade deverá ser feita, no caso concreto, com base em outros parâmetros.
É também inconstitucional o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, que permite o recebimento
de dois benefícios assistenciais de idoso, mas não admite a percepção conjunta de benefício de idoso
com o de deficiente ou de qualquer outro previdenciário.
STF. Plenário. RE 567985/MT, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 17 e 18/4/2013; RE 580963/PR, rel.
Min. Gilmar Mendes, 17 e 18/4/2013.
A aposentadoria por invalidez concedida pela via judicial, sem que o segurado tenha feito prévio
requerimento administrativo, deverá retroagir à data da citação do INSS
Caso o segurado proponha ação judicial para obter aposentadoria por invalidez sem ter requerido o
benefício administrativamente junto ao INSS, se o juiz julgar procedente o pedido, deverá conceder a
aposentadoria de forma retroativa à data da citação.
Para o STJ, a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve
ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via
judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.369.165-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26/2/2014 (recurso repetitivo)
(Info 536).

Devolução dos benefícios previdenciários recebidos por força de decisão judicial reformada
O segurado da Previdência Social tem o dever de devolver o valor de benefício previdenciário recebido
em antecipação dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC) que tenha sido posteriormente revogada.
Em sentido contrário, o segurado não terá o dever de restituir os valores se recebeu o benefício
previdenciário por força de sentença que foi confirmada em 2ª instância e, posteriormente, veio a ser
reformada no julgamento do recurso especial. Essa “dupla conformidade” entre a sentença e o acórdão de
2ª instância cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito, caracterizando a sua boa-fé.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.086.154-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2013 (Info 536).

1ª) tutela antecipada, que é, posteriormente, revogada na sentença.
2ª) sentença, que é, posteriormente, reformada em 2ª instância.
3ª) sentença, que é mantida em 2ª instância, sendo, no entanto, reformada em Resp.
www.dizerodireito.com.br

DEVOLVERÁ
OS VALORES?
SIM
SIM
NÃO
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SEGURADO RECEBE O BENEFÍCIO POR FORÇA DE...
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QUADRO COMPARATIVO:

4ª) sentença transitada em julgado, que posteriormente, é reformada em AR.

NÃO

INSS pode cancelar benefício assistencial concedido pela via judicial caso não mais estejam presentes as
condições que lhe deram origem
O INSS pode suspender ou cancelar administrativamente o “benefício de prestação continuada” (LOAS)
que havia sido concedido judicialmente, desde que garanta previamente ao interessado o contraditório e
a ampla defesa.
Não se aplica, ao caso, o princípio do paralelismo das formas.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.429.976-CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/2/2014 (Info 536).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDEM sobre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NÃO INCIDEM sobre

Horas extras e seu respectivo adicional
Adicional noturno
Adicional de periculosidade
Salário maternidade
Salário paternidade
Participação nos lucros ANTES da MP794/94
Licença para casamento (“gala”)
Licença para prestação de serviço eleitoral
Férias gozadas

1.
2.
3.
4.
5.

Terço de férias gozadas
Férias indenizadas
Terço de férias indenizadas
Aviso prévio indenizado
Valor pago pela empresa ao empregado nos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença
6. Participação nos lucros DEPOIS da MP794/94

INDENIZAÇÃO AOS “SOLDADOS DA BORRACHA” (EC 78/2014)
Em 2014, foi publicada a Emenda Constitucional n. 78, que acrescentou o art. 54-A ao ADCT da CF/88,
determinando o pagamento de uma indenização aos chamados “soldados da borracha”.
Os “soldados da borracha” recebem algum benefício do Governo?
SIM. O art. 54 do ADCT da CF/88 determinou que fosse paga uma pensão mensal vitalícia aos seringueiros
recrutados.

O que fez a EC 78/2014?
A EC 78/2014 acrescentou o art. 54-A ao ADCT, prevendo que os “soldados da borracha” e seus
dependentes, além da pensão mensal que já é paga normalmente na forma do art. 54, terão direito a uma
indenização de 25 mil reais, em parcela única.

PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS
www.dizerodireito.com.br
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E se houver mais de um dependente?
O valor de 25 mil reais deverá ser rateado entre os pensionistas na proporção de sua cota-parte na pensão.
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Os dependentes dos “soldados da borracha” têm direito a essa indenização?
SIM, desde que, até 01/01/2015 (data em que a EC entrará em vigor), eles já sejam dependentes, na forma
do § 2º do art. 54 do ADCT.

DA DEFENSORIA PÚBLICA
EC 80/2014
Principais pontos:
 A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindolhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos DIREITOS
INDIVIDUAIS E COLETIVOS, de forma integral e gratuita, aos necessitados.
 São princípios institucionais da Defensoria Pública a UNIDADE, a INDIVISIBILIDADE e a INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 (princípios que regem a
magistratura).
 O Defensor Público-Geral possui iniciativa de propor projeto de lei ao Parlamento nos assuntos que
envolver a carreira.
 O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo
serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.
 No prazo de 8 anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos
em todas as unidades jurisdicionais.
 Enquanto não se completarem esses 8 anos, a lotação dos defensores públicos ocorrerá,
prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento
populacional.
INCONSTITUCIONALIDADE DA DEFENSORIA DATIVA COMO FORMA PRIMORDIAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
GRATUITA PRESTADA PELO ESTADO
É inconstitucional lei estadual que preveja que o serviço de “assistência jurídica gratuita” será feito
primordialmente por advogados dativos e não pela Defensoria Pública.
É possível a realização de convênio com a OAB para que ela desenvolva serviço de assistência jurídica
gratuita por meio de defensoria dativa, desde que como forma de suplementar a Defensoria Pública ou
de suprir eventuais carências desta.
STF. Plenário. ADI 3892/SC, rel. Min. Joaquim Barbosa, 14/3/2012 (Info 658 STF).
DEFENSORIA PÚBLICA NÃO É SUBORDINADA AO GOVERNADOR DO ESTADO NEM INTEGRA A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
É inconstitucional, por violar o art. 134, § 2º, da CF/88, lei estadual que traga as seguintes previsões:
a) A DPE integra a Administração Direta;
b) O Governador do Estado é auxiliado pelo Defensor Geral do Estado;
c) O Defensor Público-Geral é equiparado a Secretário de Estado.
STF Plenário. ADI 4056/MA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 7/3/2012.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ENCAMINHADA PELA DEFESNORIA PÚBLICA E ATUAÇÃO DO GOVERNADOR
Governador do Estado não pode reduzir proposta orçamentária da Defensoria Pública elaborada de
acordo com a LDO.
www.dizerodireito.com.br
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O STF já havia declarado inconstitucional lei do Estado de Pernambuco que estabelecia a vinculação da
Defensoria Pública à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: ADI 3569, Relator(a): Min. Sepúlveda
Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007.
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No mesmo sentido, o STF declarou que lei estadual que estabeleça que a Defensoria Pública ficará
subordinada ao Governador do Estado é inconstitucional por violar a autonomia da Instituição (art. 134,
§ 2º da CF/88).
STF Plenário. ADI 3965/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 7.3.2012.

STF. Plenário. ADPF 307 Referendo-MC/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em 19/12/2013 (Info 733).
ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO COMO CURADOR ESPECIAL
O Defensor Público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial por
estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em
parcela única.
STJ Corte Especial. REsp 1.201.674-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/6/2012.
INTIMAÇÃO PESSOAL COM O RECEBIMENTO DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO
O Ministério Público e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões
em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que o prazo de recurso deve ser contado a partir do
recebimento dos autos com vista.
Caso o processo tenha sido remetido à Instituição para intimação pessoal com vista dos autos, a contagem
dos prazos para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público tem início com a entrada dos autos no setor
administrativo do órgão, sendo despicienda a aposição no processo do ciente por parte do seu membro.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.278.239-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012 (Info 507).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa
jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.102.459-RJ, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ-RJ),
julgado em 22/5/2012.
(DPDF 2013 CESPE) Segundo o STF, as DPs dos estados podem ter relação de vinculação, mas não de
subordinação, a órgãos do Poder Executivo, desde que o vínculo seja estabelecido pela própria Constituição
estadual e não afete sua autonomia funcional e administrativa.
Gabarito: ERRADO

GRUPO IV

Poder Judiciário pode obrigar a Administração Pública a manter quantidade mínima de determinado
medicamento em estoque
www.dizerodireito.com.br
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A CF/88 e a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência asseguram o direito dos
portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar
providências que o viabilizem. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a
Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como
essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
STF. 1ª Turma. RE 440028/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/10/2013 (Info 726).
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DIREITO CONSTITUCIONAL

A Administração Pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de
determinado medicamento utilizado no combate a certa doença grave, de modo a evitar novas
interrupções no tratamento.
Não há violação ao princípio da separação dos poderes no caso. Isso porque com essa decisão o Poder
Judiciário não está determinando metas nem prioridades do Estado, nem tampouco interferindo na
gestão de suas verbas. O que se está fazendo é controlar os atos e serviços da Administração Pública que,
neste caso, se mostraram ilegais ou abusivos já que, mesmo o Poder Público se comprometendo a
adquirir os medicamentos, há falta em seu estoque, ocasionando graves prejuízos aos pacientes.
Assim, não tendo a Administração adquirido o medicamento em tempo hábil a dar continuidade ao
tratamento dos pacientes, atuou de forma ilegítima, violando o direito à saúde daqueles pacientes, o que
autoriza a ingerência do Poder Judiciário.
STJ. 1ª Turma. RE 429903/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 25/6/2014 (Info 752).
Controle jurisdicional de políticas públicas
Constatando-se inúmeras irregularidades em cadeia pública – superlotação, celas sem condições mínimas
de salubridade para a permanência de presos, notadamente em razão de defeitos estruturais, de
ausência de ventilação, de iluminação e de instalações sanitárias adequadas, desrespeito à integridade
física e moral dos detentos, havendo, inclusive, relato de que as visitas íntimas seriam realizadas dentro
das próprias celas e em grupos, e que existiriam detentas acomodadas improvisadamente –, a alegação
de ausência de previsão orçamentária não impede que seja julgada procedente ação civil publica que,
entre outras medidas, objetive obrigar o Estado a adotar providências administrativas e respectiva
previsão orçamentária para reformar a referida cadeia pública ou construir nova unidade, mormente
quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.389.952-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/6/2014 (Info 543).
Inconstitucionalidade de cobrança de taxa de alimentação em instituição pública
É inconstitucional que instituição pública de ensino profissionalizante cobre anuidade para custear
despesas com a alimentação dos alunos. Tal prática viola o art. 206, IV e o art. 208, VI, da CF/88.
STF. 1ª Turma. RE 357148/MT, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25/2/2014 (Info 737).

QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Os órgãos poderão requerer informações bancárias diretamente das instituições financeiras?

RECEITA
FEDERAL

NÃO (depende de autorização judicial) (STJ HC 160.646/SP, Dje 19/09/2011).
SIM: se os dados forem utilizados em processo administrativo tributário.
NÃO: se os dados forem utilizados em processo criminal.

TCU

NÃO (depende de autorização judicial) (STF. MS 22934/DF, DJe de 9⁄5⁄2012)

CPI

SIM (seja ela federal ou estadual/distrital). Prevalece que CPI municipal não pode.

É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que conceda anistia a servidores públicos
punidos em virtude de participação em movimentos reivindicatórios. Existe um vício formal. Isso porque
www.dizerodireito.com.br
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MP

NÃO (depende de autorização judicial).
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a CF/88 prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que trate sobre os direitos e
deveres dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 1440/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/10/2014 (Info 763).
É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida. Para que seja realizada esta modulação, exige-se o voto de 2/3 (dois terços) dos membros
do STF (maioria qualificada).
STF. Plenário. RE 586453/SE, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 20/2/2013 (Info 695 STF).
O descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado configura pressuposto
indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal.
Para que seja decretada a intervenção federal em um Estado-membro que tenha deixado de pagar
precatórios é necessário que fique comprovado que esse descumprimento é voluntário e intencional. Se
ficar demonstrado que o ente não pagou por dificuldades financeiras não há intervenção.
STF. Plenário. IF 5101/RS, IF 5105/RS, IF 5106/RS, IF 5114/RS, Min. Cezar Peluso, 28.3.2012 (Info 660 STF).
O STF não admite a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”.
Não se pode utilizar a reclamação, que é uma via excepcional, como se fosse um incidente de
uniformização de jurisprudência.
STF. Primeira Turma. Rcl 11477 AgR/CE, rel. Min. Marco Aurélio, 29/5/2012 (Info 668 STF).
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É possível que o STF, por meio de reclamação, faça a (re)interpretação de decisão proferida em controle
de constitucionalidade abstrato.
Ao julgar uma reclamação, o STF realiza um juízo de confronto e de adequação entre o objeto (ato
impugnado) e o parâmetro (decisão do STF tida por violada). Isso pode fazer com que se conclua pela
necessidade de redefinição do conteúdo e do alcance do parâmetro (decisão que havia sido proferida).
Ao analisar uma reclamação, o STF faz uma espécie de “balançar de olhos” (expressão cunhada por Karl
Engisch) entre o ato impugnado (objeto) e que havia sido decidido (parâmetro) e poderá chegar a
conclusão diferente do que já tinha deliberado anteriormente.
É por meio da reclamação, portanto, que as decisões do STF permanecem abertas a esse constante
processo hermenêutico de reinterpretação realizado pelo próprio Tribunal.
A reclamação, dessa forma, constitui um instrumento para a realização de mutação constitucional e de
inconstitucionalização de normas que muitas vezes podem levar à redefinição do conteúdo e do alcance,
e até mesmo à superação, total ou parcial, de uma antiga decisão.
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As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, em ADI e ADC, produzem eficácia contra todos e
efeito vinculante.
Tais efeitos não vinculam, contudo, o próprio STF. Assim, se o STF decidiu, em uma ADI ou ADC, que
determinada lei é CONSTITUCIONAL, a Corte poderá, mais tarde, mudar seu entendimento e decidir que
esta mesma lei é INCONSTITUCIONAL por conta de mudanças no cenário jurídico, político, econômico ou
social do país.
As sentenças contêm implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, de modo que as alterações
posteriores que alterem a realidade normativa, bem como eventual modificação da orientação jurídica
sobre a matéria, podem tornar inconstitucional norma anteriormente considerada legítima
(“inconstitucionalidade superveniente”) (obs: a expressão inconstitucionalidade superveniente foi
utilizada aqui em sentido diferente da situação em que uma lei anterior à CF/88 torna-se incompatível
com o novo Texto Constitucional. Os autores afirmam que neste caso houve uma “não recepção”, não se
podendo falar em “inconstitucionalidade superveniente”).
Esta mudança de entendimento do STF sobre a constitucionalidade de uma norma pode ser decidida
durante o julgamento de uma reclamação constitucional.
STF. Plenário. Rcl 4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013.

STF. Plenário. Rcl 4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013.
Se a petição inicial da ADI ou da ADC for assinada por advogado, deverá ser acompanhada de
procuração. Exige-se que essa procuração tenha poderes especiais e indique, de forma específica, os atos
normativos que serão objeto da ação.
STF. Plenário. ADI 4430/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 27, 28 e 29/6/2012 (Info 672 STF).
Resolução do TSE pode ser objeto de ADI
A Resolução do TSE pode ser impugnada no STF por meio de ADI se, a pretexto de regulamentar
dispositivos legais, assumir caráter autônomo e inovador.
STF. Plenário. ADI 5104 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21/5/2014 (Info 747).
Prazo em dobro e controle concentrado de constitucionalidade
A Fazenda Pública possui prazo em dobro para interpor recurso extraordinário de acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça em sede de representação de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, da CF/88).
Para o STF, deve ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 188 do CPC. Não há razão para que exista
prazo em dobro no controle de constitucionalidade difuso e não haja no controle concentrado.
O prazo em dobro é uma prerrogativa exercida pela Fazenda Pública em favor do povo.
STF. 1ª Turma. ARE 661288/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/5/2014 (Info 745).
A emissão de parecer sobre as medidas provisórias, por comissão mista de deputados e senadores antes
do exame, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional (CF, art. 62, §
9º) configura fase de observância obrigatória no processo constitucional de conversão dessa espécie
normativa em lei ordinária.
Vale ressaltar, no entanto, que o parecer da comissão mista (previsto no § 9º do art. 62 da CF/88) é
obrigatório apenas para as medidas provisórias assinadas e encaminhadas ao Congresso Nacional a partir
do julgamento da ADI 4029.
As medidas provisórias anteriores a essa ADI 4029 não precisaram passar, obrigatoriamente, pela
comissão mista por estarem regidas pelas regras da Resolução n.º 01, do Congresso Nacional.
Os arts. 5°, caput e 6°, §§ 1° e 2° da Resolução n.° 1, do CN foram reconhecidos inconstitucionais pelo STF,
no entanto, a Corte determinou que essa declaração de inconstitucionalidade somente produz efeitos ex
nunc (a partir da decisão);
Todas as leis aprovadas segundo a tramitação da Resolução n.° 1 (ou seja, sem parecer obrigatório da
comissão mista após o 14° dia) são válidas e não podem ser questionadas por esta razão.
STF. Plenário. ADI 4029/DF, rel. Min. Luiz Fux, 7 e 8/3/2012 (Info 657 STF).
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Se já houve pronunciamento anterior, emanado do Plenário do STF ou do órgão competente do TJ local
declarando determinada lei ou ato normativo inconstitucional, será possível que o Tribunal julgue que
esse ato é inconstitucional
de forma monocrática (um só Ministro) ou por um colegiado que não é o
Plenário (uma câmara, p. ex.), sem que isso implique violação à cláusula da reserva de plenário.
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Não existe óbice a que o julgador, ao proferir sua decisão, acolha os argumentos de uma das partes ou de
outras decisões proferidas nos autos, adotando fundamentação que lhe pareceu adequada. O que
importa em nulidade é a absoluta ausência de fundamentação.
A adoção dos fundamentos da sentença de 1ª instância ou das alegações de uma das partes como razões de
decidir, embora não seja uma prática recomendável, não traduz, por si só, afronta ao art. 93, IX, da CF/88.
A reprodução dos fundamentos declinados pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público ou mesmo
de outras decisões proferidas nos autos da demanda (ex: sentença de 1ª instância) atende ao art. 93, IX,
da CF/88.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.021.851-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgados em 28/6/2012 (Info 500 STJ).

Ora, se o próprio STF, ou o Plenário do TJ local, já decidiram que a lei é inconstitucional, não há sentido
de, em todos os demais processos tratando sobre o mesmo tema, continuar se exigindo uma decisão do
Plenário ou do órgão especial. Nesses casos, o próprio Relator monocraticamente, ou a Câmara (ou
Turma) tem competência para aplicar o entendimento já consolidado e declarar a inconstitucionalidade
da lei ou ato normativo.
STF. 2ª Turma. Rcl 17185 AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 30/9/2014 (Info 761).
É possível que o STF, ao julgar MS impetrado por parlamentar, exerça controle de constitucionalidade de
projeto que tramita no Congresso Nacional e o declare inconstitucional, determinando seu
arquivamento?
Em regra, não. Existem duas exceções nas quais o STF pode determinar o arquivamento da propositura:
a) Proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea;
b) Proposta de emenda constitucional ou projeto de lei cuja tramitação esteja ocorrendo com violação às
regras constitucionais sobre o processo legislativo.
STF. Plenário. MS 32033/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki,
20/6/2013 (Info 711).
Segundo o art. 12, § 4º, I, da CF/88, após ter sido deferida a naturalização, seu desfazimento só pode
ocorrer mediante processo judicial, mesmo que o ato de concessão da naturalização tenha sido
embasado em premissas falsas (erro de fato).
O STF entendeu que os §§ 2º e 3º do art. 112 da Lei n. 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) não foram
recepcionados pela CF/88.
STF. Plenário. RMS 27840/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio,
7/2/2013.
O § 2º do art. 53 da CF/88 veda apenas a prisão penal cautelar (provisória) do parlamentar, ou seja, não
proíbe a prisão decorrente da sentença transitada em julgado, como no caso de Deputado Federal
condenado definitivamente pelo STF.
STF. Plenário. AP 396 QO/RO, AP 396 ED-ED/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, 26/6/2013 (Info 712).
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A competência para legislar sobre TRÂNSITO e TRANSPORTE é privativa da União.
Logo, é inconstitucional lei estadual que verse sobre este tema.
STF. Plenário. ADI 2960/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013; ADI 3708/MT, rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013;
ADI 2137/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013.
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A imunidade material de parlamentar (art. 53, “caput”, da CF/88) quanto a crimes contra a honra só
alcança as supostas ofensas irrogadas fora do Parlamento quando guardarem conexão com o exercício da
atividade parlamentar.
No caso concreto, determinado Deputado Federal afirmou, em seu blog pessoal, que certo Delegado de
Polícia teria praticado fato definido como prevaricação.
A 1ª Turma do STF recebeu a denúncia formulada contra o Deputado por entender que, no caso
concreto, deveria ser afastada a tese de imunidade parlamentar apresentada pela defesa.
A Min. Rel. Rosa Weber ressaltou que a imunidade parlamentar material (art. 53 da CF/88) só é absoluta
quando as afirmações de um parlamentar sobre qualquer assunto ocorrem dentro do Congresso
Nacional. No entendimento da Ministra, fora do parlamento é necessário que as afirmações tenham
relação direta com o exercício do mandato. Na hipótese, o STF entendeu que as declarações do Deputado
não tinha relação direta com o exercício de seu mandato.
STF. 1ª Turma. Inq 3672/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/10/2014 (Info 763).
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É CONSTITUCIONAL a lei estadual que permite o comércio de artigos de conveniência em farmácias e
drogarias.
STF. Plenário. ADI 4954/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/8/2014 (Info 755).
É INCONSTITUCIONAL lei estadual que prevê prazos máximos para que as empresas de planos de saúde
autorizem exames médicos aos usuários. Isso porque trata-se de lei que dispõe sobre direito civil, direito
comercial e política de seguros, matérias que são de competência da União (art. 22, I e VII, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 4701/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 13/8/2014 (Info 754).
Estado-membro tem competência para legislar sobre procedimentos do IP desde que não viole as normas
gerais da União
É INCONSTITUCIONAL lei estadual que preveja a tramitação direta do inquérito policial entre a polícia e o
Ministério Público.
É CONSTITUCIONAL lei estadual que preveja a possibilidade de o MP requisitar informações quando o
inquérito policial não for encerrado em 30 dias, tratando-se de indiciado solto.
STF. Plenário. ADI 2886/RJ, red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, julgado em 3/4/2014 (Info 741).
É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que determinava que todos os órgãos que
prestassem serviços de atendimento de emergência no Estado deveriam estar unificados em uma única
central de atendimento telefônico, que teria o número 190. Essa lei trata sobre “estruturação e
atribuições” de órgãos da administração pública, matéria que é de iniciativa privativa do chefe do Poder
Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).
A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de que a
iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos continua sendo
do Poder Executivo, não tendo a EC 32/2001 tido a intenção de retirar essa iniciativa privativa. Ao
contrário, tais matérias tanto são de interesse precípuo do Executivo que podem ser tratadas por meio
de Decreto.
STF. Plenário. ADI 2443/RS, Rel. Marco Aurélio, julgado em 25/9/2014 (Info 760).
É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que preveja que o Poder Executivo deverá destinar às
Secretarias de Cultura e de Segurança Pública os recursos necessários para a realização de um evento
anual de música.
O STF entendeu que a referida lei é inconstitucional por vício de iniciativa. Isso porque a lei impõe
obrigações aos órgãos públicos (serviços públicos), além de interferir no orçamento do Poder Executivo,
matérias que somente poderiam ser disciplinadas em lei de iniciativa do Governador do Estado, nos
termos do art. 61, § 1º, II, “b” e art. 165, III, da CF/88.
STF. Plenário. ADI 4180/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/9/2014 (Info 758).

www.dizerodireito.com.br

Página

É inconstitucional provimento editado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça dispondo sobre o
expediente dos magistrados estaduais e exigindo autorização do Presidente da Corte para que o juiz
possa se ausentar da comarca. Esse ato normativo padece de inconstitucionalidade formal já que tal
matéria é reservada à lei complementar de iniciativa do STF (art. 93, VII, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 2880/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/10/2014 (Info 765).
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É possível que haja emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa dos Poderes Executivo e
Judiciário, desde que cumpram dois requisitos:
a) guardem pertinência temática com a proposta original (tratem sobre o mesmo assunto);
b) não acarretem em aumento de despesas.
STF. Plenário. ADI 5087 MC/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2014 (Info 756).
STF. Plenário. ADI 1333/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 29/10/2014 (Info 765).

Ato do CNJ e matéria sujeita à apreciação judicial
O Conselho Nacional de Justiça não pode decidir, em procedimento administrativo, matéria que já foi
judicializada, ou seja, que está sendo discutido em uma ação judicial.
O CNJ tem atribuições de natureza exclusivamente administrativas, razão pela qual não lhe é permitido
decidir questões que estejam submetidas à análise judicial.
Se a questão já está sendo discutida em ação judicial, não cabe ao CNJ conhecer e apreciar a matéria, sob
pena de ele estar assumindo funções jurisdicionais. Se a parte interessada não concorda com a decisão
judicial ele dispõe de recursos para impugná-la, não podendo provocar o CNJ para interferir no assunto.
STF. 2ª Turma. MS 27650/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24/6/2014 (Info 752).
É vedada a ampliação de terra indígena já demarcada, tendo em conta o princípio da segurança jurídica.
A União poderá até ampliar a terra indígena, mas isso não deverá ser feito por meio de demarcação (art. 231
da CF/88), salvo se ficar demonstrado que, no processo originário de demarcação, houve algum vício de
ilegalidade e, ainda assim, desde que respeitado o prazo decad
STF. 2ª Turma. RMS 29542/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 30/9/2014 (Info 761).
EXPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADES ONDE HOUVER EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO
Em 2014, foi promulgada a EC 81, que alterou o art. 243 da CF/88 prevendo que deverão ser expropriadas
as propriedades rurais e urbanas onde houver a exploração de trabalho escravo. Confira:
Art. 243. 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.

LEGITIMIDADE DA INTERPOL PARA REQUERER PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO
A Interpol tem legitimidade para requerer, no Brasil, prisão cautelar para fins de extradição.
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DIREITO INTERNACIONAL
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SERVIÇOS DE SEGURANÇA VIÁRIA
Foi publicada em 2014, a EC 82, que incluiu o § 10 ao art. 144 da CF/88. O objetivo da Emenda foi tratar, na
Constituição Federal, sobre os serviços de SEGURANÇA VIÁRIA.
Segurança viária é o termo utilizado para designar o conjunto de ações adotadas com o objetivo de
proteger a integridade física e patrimonial das pessoas que se utilizam das vias públicas. Exemplo: os
agentes de trânsito, quando desempenham suas funções de orientação e fiscalização, estão atuando para a
garantia da “segurança viária”.
O § 10, que foi inserido ao art. 144 da CF/88, possui a seguinte redação:
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em
lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou
entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

O Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80) foi recentemente alterado pela Lei 12.878/2013 e passou a
prever expressamente que o pedido de prisão cautelar pode ser apresentado ao Ministério da Justiça
pela Interpol, desde que exista ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro (art. 83, § 2º).
Um dos requisitos para que o Brasil conceda a extradição é a chamada “dupla tipicidade”, ou seja, que o
fato seja considerado crime no Estado estrangeiro de origem e também aqui no Brasil (art. 77 do Estatuto
do Estrangeiro). Se na data em que foi praticado (2011, p. ex.), o fato era considerado crime apenas no
país estrangeiro (não sendo delito no Brasil), não caberá a extradição mesmo que, posteriormente, ou
seja, em 2012 (p. ex.), ele tenha se tornado crime também aqui em nosso país. Resumindo: a dupla
tipicidade deve ser analisada no momento da prática do crime (e não no instante do requerimento).
O tratado bilateral de extradição é qualificado como lei especial em face da legislação doméstica nacional, o
que lhe atribui precedência jurídica sobre o Estatuto do Estrangeiro em hipóteses de omissão ou antinomia.
STF. 2ª Turma. PPE 732 QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 11/11/2014 (Info 767).
CRIME TRIBUTÁRIO, AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA E EXTRADIÇÃO
Se o estrangeiro está respondendo a ação penal por crime tributário no exterior, ele poderá ser
extraditado mesmo que ainda não tenha havido a constituição do crédito tributário no país requerente.
O que se exige, para o reconhecimento do pedido, é que o fato seja típico em ambos os países, não sendo
necessário que o Estado requerente siga as mesmas regras fazendárias existentes no Brasil.
STF. 2ª Turma. Ext 1222/República Federal da Alemanha, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 20/8/2013 (I. 716).
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO E ONU/PNUD
A Organização das Nações Unidas – ONU e sua agência Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD possuem imunidade de jurisdição e de execução, abrangendo, inclusive, as
causas trabalhistas.
STF. Plenário. RE 597368/MT, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 15/5/2013;
RE 578543/MT, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 15/5/2013 (Info 706).
CONVENÇÃO DA HAIA
Não se deve ordenar o retorno ao país de origem de criança que fora retida ilicitamente no Brasil por sua
genitora na hipótese em que, entre a transferência da criança e a data do início do processo para sua
restituição, tenha decorrido mais de um ano e, além disso, tenha sido demonstrado, por meio de
avaliação psicológica, que a criança já estaria integrada ao novo meio em que vive e que uma mudança
de domicílio poderia causar malefícios ao seu desenvolvimento.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.293.800-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 28/5/2013 (Info 524).
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PECULIARIDADE DA SENTENÇA ESTRANGEIRA QUE TRATE SOBRE GUARDA E ALIMENTOS
A sentença estrangeira — ainda que preencha adequadamente os requisitos indispensáveis à sua
homologação, previstos no art. 5° da Resolução 9/2005 do RISTJ — não pode ser homologada na parte em
que verse sobre guarda ou alimentos quando já exista decisão do Judiciário Brasileiro acerca do mesmo
assunto, mesmo que esta decisão tenha sido proferida em caráter provisório e após o trânsito em julgado
daquela.
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HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
É possível a homologação de sentença estrangeira de divórcio, ainda que não exista prova de seu trânsito em
julgado, na hipótese em que, preenchidos os demais requisitos, tenha sido comprovado que a parte requerida
foi a autora da ação de divórcio e que o provimento judicial a ser homologado teve caráter consensual.
Isso porque quando a sentença a ser homologada tratar de divórcio consensual, será possível inferir a
característica de trânsito em julgado.
STJ. Corte Especial. SEC 7.746-US, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/5/2013 (Info 521).

Como visto acima, o fato de já ter sido proferida uma sentença estrangeira tratando sobre guarda e
alimentos, não impede que a questão seja reapreciada pela Justiça brasileira, considerando que esses
temas (guarda e alimentos) são relações de caráter continuativo, ou seja, que variam de acordo com a
situação do momento (ex: no dia de ontem, era melhor que a guarda estivesse com o pai, o que não
significa necessariamente que hoje isso continue sendo verdadeiro).
Na presente situação, como já há uma decisão do Poder Judiciário brasileiro em sentido contrário à
sentença estrangeira, se esta fosse homologada nesta parte (guarda) haveria uma ofensa à soberania da
jurisdição nacional.
Logo, no caso concreto, a sentença estrangeira poderá ser homologada no capítulo que trata sobre o
divórcio, mas não no que se refere à guarda.
STJ. Corte Especial. SEC 6.485-EX, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 03/09/2014 (Info 548).
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA ESTADO-ESTRANGEIRO
Os Estados estrangeiros gozam de imunidade tributária. Em virtude disso, em regra, não pagam impostos
nem taxas no Brasil.
Essa imunidade tributária não abrange taxas que são cobradas por conta de serviços individualizados e
específicos que sejam prestados ao Estado estrangeiro. Sendo esse o caso, o país estrangeiro terá que
pagar o valor da taxa, não gozando de isenção.
Com base nesse entendimento, o Município não pode cobrar IPTU de Estado estrangeiro, mas poderá
exigir o pagamento de taxa de coleta domiciliar de lixo.
Os Estados estrangeiros gozam também de imunidade de execução, ou seja, possuem a garantia de que
os seus bens não serão expropriados, isto é, não serão tomados à força para pagamento de suas dívidas.
Vale ressaltar, no entanto, que a imunidade de execução pode ser renunciada. Assim, antes de se extinguir a
execução fiscal para a cobrança de taxa decorrente de prestação de serviço individualizado e específico, devese cientificar o Estado estrangeiro executado, para lhe oportunizar eventual renúncia à imunidade.
STJ. 2ª Turma. RO 138-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/2/2014 (Info 538).
EXPULSÃO
O estrangeiro expulso do Brasil não tem direito de reingressar se o processo de expulsão obedeceu às
normas previstas no Decreto 66.689/1970 e o estrangeiro não apresentou defesa capaz de desfazer o
conceito de pessoa “nociva e perigosa” a ele imputado.
STF. 1ª Turma. HC 119773/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 30/9/2014 (Info 761).

EXPULSÃO

EXTRADIÇÃO

O Estado manda embora um
estrangeiro que entrou ou
permaneceu no Brasil de
forma irregular.

O Estado manda embora um
estrangeiro
que
tem
comportamento nocivo ou
inconveniente aos interesses
nacionais.

O Estado entrega a outro
país um indivíduo que
cometeu um crime que é
punido segundo as leis
daquele país (e também do
Brasil) a fim de que lá ele
seja processado ou cumpra a
pena por esse ilícito.

Ex.s: passaporte
visto vencido etc.

Ex.: o estrangeiro praticou
um crime aqui no Brasil.

Ex.: um cidadão dos EUA lá
comete um crime e foge para
o Brasil.

É ato de ofício do Brasil.

Depende de pedido formulado

vencido,

É ato de ofício do Brasil.
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ENTREGA
(surrender ou remise)
O Estado entrega um
estrangeiro
ou
mesmo
brasileiro para que seja
julgado pelo Tribunal Penal
Internacional (TPI), sediado
em Haia (Holanda). Previsto
no Estatuto de Roma.
Entrega é diferente de
extradição. Extradição ocorre
entre dois países soberanos.
A entrega é a remessa para
um órgão supranacional (o
TPI).
Ex.:
indivíduo
praticou
genocídio, crime de guerra,
de agressão ou crime contra
a humanidade.
Depende de pedido do TPI.
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Deportação, expulsão, extradição e entrega: diferenças
Nas provas, costuma-se cobrar as diferenças entre os seguintes institutos:

É ato de competência do
Departamento de Polícia
Federal.

É ato de competência do
Presidente da República,
podendo ser delegado ao
Ministro da Justiça.

O deportado é mandado
para o país de sua
nacionalidade
ou
procedência, ou para outro que
aceite recebê-lo.
O
deportado
poderá
reingressar no Brasil se
obtiver todos os documentos
necessários e ressarcir o
Tesouro pelas despesas com
a sua deportação, além de
pagar a multa devida.

O expulso é mandado para o
país de sua nacionalidade ou
procedência, ou para outro que
aceite recebê-lo.
O
estrangeiro
somente
poderá retornar ao Brasil se
o decreto que o expulsou for
revogado por outro decreto.

pelo outro país.
O pedido de extradição feito
por Estado estrangeiro é
examinado
pelo
STF.
Autorizado
o
pleito
extradicional pelo STF, cabe
ao Presidente da República
decidir,
de
forma
discricionária,
sobre
a
entrega,
ou
não,
do
extraditando ao governo
requerente.
A pessoa extraditada é
mandada para o país que
requereu a extradição.

Segundo o entendimento do
Ministério da Justiça, nada
impede o retorno ao Brasil
de
estrangeiro
já
extraditado,
após
o
cumprimento da pendência
com a Justiça do país
requerente, desde que não
haja também sido expulso do
território nacional.

Os demais temas sobre a
entrega para o TPI ainda
estão em discussão, sendo o
mais importante deles o
seguinte:
É possível a entrega de um
brasileiro nato para ser
julgado pelo TPI?
1ª) SIM. A entrega de um
nacional brasileiro não fere a
CF/88 (art. 5º, LI) porque a
entrega se dá ao TPI e não a
um
Estado
estrangeiro.
Desse modo, a entrega é
diferente de extradição. O
que a CF veda é a extradição
de brasileiros natos (Valério
Mazzuoli).
2ª)
NÃO.
Apesar
da
“diferença técnica”, formal,
portanto, entre os institutos,
parece
evidente
que,
materialmente,
ambos
implicam o mesmo tipo e
grau de constrangimento à
liberdade individual (Paulo
Queiroz).
Prevalece a 1ª corrente.

Obs.1: a falsificação de passaporte ou visto configura uma irregularidade no ingresso ou permanência do
estrangeiro. No entanto, para a lei brasileira, trata-se de ato tão grave que enseja a expulsão (e não mera
deportação). (PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 2. ed.,
Salvador: Juspodivm, 2010, p. 261).
Obs.2: o estrangeiro que tem cônjuge ou filho brasileiro pode ser extraditado?
SIM. Súmula 421-STF: Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditado casado com brasileira
ou ter filho brasileiro.

DIREITOS HUMANOS
Infelizmente, amigo(a), não vou poder ajudar quanto a este tema.

FILOSOFIA DO DIREITO,
NOÇÕES DE SOCIOLOGIA JURÍDICA
E NOÇÕES DE CIÊNCIA POLÍTICA

COMENTÁRIOS À LEI 12.850/2013 (NOVA LEI DO CRIME ORGANIZADO)
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Infelizmente, amigo(a), não vou poder ajudar quanto a este tema.

CUIDADO. EU AINDA NÃO ACABEI DE ELABORAR NEM DE REVISAR. MAS COMO ME PEDIRAM MUITO EU
ESTOU PUBLICANDO AQUILO QUE JÁ FIZ.
ALERTO NOVAMENTE QUE NÃO É UMA VERSÃO FINAL E QUE PODE HAVER ERROS.
1. INTRODUÇÃO
A Lei 12.850/2013 dispõe sobre o crime organizado. O tema era tratado pela Lei 9.034/95, que foi
inteiramente revogada pelo novo diploma.
De maneira específica, a Lei 12.850/20123 versa sobre os seguintes assuntos:
 Define o que seja organização criminosa;
 Dispõe sobre a investigação criminal, os meios de prova e o procedimento criminal no caso de delitos
praticados por organização criminosa;
 Altera os arts. 288 e 342 do Código Penal;
 Revoga a Lei 9.034/95.
Neste estudo iremos fazer uma breve apresentação sobre a nova Lei, sendo certo que alguns tópicos ainda
serão objeto de acirrada polêmica.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI
A Lei 12.850/2013 traz regras sobre investigação criminal, prova e procedimento aplicáveis às:
 Infrações penais praticadas por organização criminosa (art. 1º, § 1º);
 Infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País,
o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
 Organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por
foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios
ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em território nacional.

3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Conceito de organização criminosa
A Lei 12.850/2013 traz, em seu art. 1º, § 1º, uma definição de organização criminosa:
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

www.dizerodireito.com.br
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O conceito fornecido pela Lei 12.850/2013 é muito parecido com a definição de organização criminosa trazida
na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional – Convenção de Palermo, ratificada
pelo Brasil por meio do Decreto 5.015/2004, com a diferença de que, neste documento internacional, exige-se o
número mínimo de 3 pessoas. Confira:
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PONTO IMPORTANTE:
A Lei 9.034/95 previa meios de prova e procedimentos investigatórios para ilícitos praticados por
quadrilhas, organizações criminosas e associações criminosas. Ocorre que a Lei 9.034/95 não conceituava o
que seria organização criminosa. A Lei 12.850/2013 corrige esta lacuna.

Artigo 2. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) ‘Grupo criminoso organizado’ - grupo
estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o
propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção
de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.
Características da organização criminosa
Os autores divergem sobre quais são as características da organização criminosa.
Um dos maiores especialistas no Brasil em crime organizado, o Juiz Federal José Paulo Baltazar Júnior,
afirma que existem características essenciais (sempre presentes) e outras que seriam acidentais, ou seja,
que poderiam ou não estar identificadas, a depender do modelo de organização criminosa.
PONTO IMPORTANTE:
Quais são as características essenciais da organização criminosa segundo o conceito legal?
CARACTERÍSTICAS
REFERÊNCIAS PRESENTES NA REDAÇÃO DA LEI 12.850/2013
a) Pluralidade de agentes
“4 (quatro) ou mais pessoas”
b) Estabilidade ou permanência
“associação” / “mediante a prática de infrações penais”
c) Organização
“estruturalmente ordenada”
d) Divisão de tarefas
“caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente”
e) Finalidade de lucro ou de outras “com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem
vantagens não econômicas
de qualquer natureza, mediante a prática de infrações
penais”
f) Restrito
a
infrações
penais “infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
abstratamente mais graves ou de 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”
caráter transnacional
PONTO IMPORTANTE:
Tradicionalmente, afirma-se que a organização criminosa possui como uma de suas características a
finalidade lucrativa. A Lei n. 12.850/2013 foi além e afirmou que a organização criminosa pode ser
caracterizada mesmo que a prática dos crimes não tenha por finalidade o lucro. Assim, pela definição legal,
a organização criminosa pode ter outras finalidades que não apenas econômicas, como por exemplo,
sexuais, segregacionistas, religiosas, políticas, entre outras.
PONTO IMPORTANTE:
A transnacionalidade é uma característica essencial do crime organizado no Brasil?
NÃO. Nem toda organização criminosa se dedica a crimes transnacionais, sendo esta uma característica
acidental.

Lei 12.694/2012
Lei 12.850/2013
Para que seja considerada uma organização Para que seja considerada uma organização
www.dizerodireito.com.br
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Como se percebe, o conceito da Lei 12.694/2012 é ligeiramente diferente da definição trazida pela Lei
12.850/2013. Comparemos:
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Conceito de organização criminosa previsto na Lei 12.694/2012
Foi editada, no ano passado, a Lei 12.694/2012, que previu a possibilidade de ser instaurado um colegiado
de três juízes para a prática de atos nos processos envolvendo organizações criminosas.
Em seu art. 2º, a Lei 12.694/2012 trouxe uma definição de organização criminosa, nos seguintes termos:
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 (três) ou mais
pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes
cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

criminosa, a Lei exige a associação de, no criminosa, a Lei exige a associação de, no
mínimo, 3 pessoas.
mínimo, 4 pessoas.
Diante disso, indaga-se: o art. 2º da lei 12.694/2012 foi revogado?
Penso que sim. O conceito trazido pela Lei 12.850/2013 não fica restrito apenas a este diploma legislativo. Com
efeito, a Lei 12.850/2013 trouxe uma definição de “organização criminosa” para o direito brasileiro, sendo
aplicável às mais variadas situações. Isso pode ser facilmente constatado pelo caput do art. 1º, que afirma
textualmente: “Esta Lei define organização criminosa”.
Ademais, contraria a ideia de sistema jurídico o raciocínio segundo o qual haveria dois conceitos de
organização criminosa no Brasil, um para os fins de julgamento colegiado (Lei 12.694/2012) e outro para
todos os demais casos.
Não há lógica nem razoabilidade em tal conclusão, sendo certo, portanto, que o art. 2º da Lei 12.694/2012
foi derrogado, devendo ser aplicada a definição insculpida pelo § 1º do art. 1º da Lei 12.850/2013 também
para as hipóteses de julgamento colegiado.

4. INVESTIGAÇÃO E MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA
Meios de obtenção de prova
A Lei 12.850/2013 traz, em seu art. 3º, um rol de meios de obtenção de prova que podem ser utilizados
para a investigação de infrações penais relacionadas com organizações criminosas.
Meios de obtenção da prova, também chamados de meios de investigação da prova, são procedimentos de
investigação, regulados por lei, e que tem a finalidade de conseguir reunir provas materiais para elucidar
um crime (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói: Impetus, 2013, p. 562).
Momento em que podem ser produzidos
Os meios de obtenção da prova previstos na Lei 12.850/2013 podem ser produzidos em qualquer fase da
persecução penal, ou seja, na fase de investigação pré-processual (inquérito policial ou investigação
realizada pelo MP) ou, então, quando o processo penal já estiver em curso (após a ação penal ter sido
proposta).

Relação dos meios de obtenção de prova
www.dizerodireito.com.br
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Técnicas especiais de investigação
Por que a Lei prevê meios de investigação diferenciados para as infrações penais relacionadas com
organizações criminosas?
O combate ao crime organizado é um grande desafio não apenas para as autoridades brasileiras como
também para a dos demais países do mundo, considerando que as grandes organizações criminosas
possuem muitos recursos financeiros e apresentam como características: estrutura empresarial, aparato
tecnológico, mobilidade de seus agentes, uso de violência, relações de rede com outras organizações, além
de, não raras vezes, conseguirem a cooptação de servidores públicos.
Tais características demonstram o poderio econômico, político e funcional dessas organizações, o que faz
com que os métodos tradicionais de investigação sejam ineficazes.
Diante disso, chegou-se à conclusão, em fóruns de discussão internacional sobre o tema, que o combate ao
crime organizado somente teria efetividade se fossem adotadas “técnicas especiais de investigação”,
conforme previsto no artigo 20 da Convenção de Palermo (Decreto 5.015/2004).
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Rol exemplificativo
O rol de meios de obtenção da prova previstos no art. 3º da Lei 12.850/2013 é exemplificativo, o que
significa que poderão ser utilizadas outras medidas aí não elencadas, mas previstas no CPP ou em leis
esparsas. É o caso, por exemplo, da busca e apreensão (art. 240 do CPP).

Os meios de obtenção de prova previstos no art. 3º da Lei 12.850/2013 são os seguintes:
I - colaboração premiada;
II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;
III - ação controlada;
IV - acesso a registros telefônicos e telemáticos, a dados cadastrais e a informações eleitorais ou
comerciais;
V - interceptação telefônica e telemática;
VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal;
VII - infiltração policial, por policiais;
VIII - cooperação entre instituições e órgãos públicos.
Vejamos cada uma delas.
4.1 COLABORAÇÃO PREMIADA (arts. 4º a 7º)
Noções gerais sobre a colaboração premiada
Nomenclatura
Normalmente, encontramos na doutrina e jurisprudência, a terminologia “delação premiada”. A Lei
12.850/2013, no entanto, utilizou a expressão “colaboração premiada”. Existe alguma diferença?
SIM. Para parcela da doutrina, a nomenclatura colaboração premiada é mais ampla, devendo ser
considerada como um gênero, do qual uma das suas espécies é a delação premiada.
A delação premiada ocorre quando o investigado ou acusado colabora com as autoridades delatando os
comparsas, ou seja, apontando as outras pessoas que também praticaram as infrações penais.
Desse modo, como já dito, a delação é uma forma de exercer a colaboração premiada. Existem, contudo,
outras espécies, conforme será visto mais a frente.

Críticas e importância
A delação premiada é criticada por alguns doutrinadores que, por meio deste expediente, o Estado estaria
incentivando uma conduta antiética por parte do delator, qual seja, a traição. Afirma-se, ainda, que a
colaboração premiada seria uma forma do Poder Público barganhar com os criminosos, postura que não
seria adequada.

www.dizerodireito.com.br
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DELAÇÃO PREMIADA
É uma espécie do gênero colaboração
premiada.
Ocorre quando o investigado ou acusado
decide colaborar com as autoridades
delatando os comparsas, ou seja,
apontando as outras pessoas que também
praticaram as infrações penais.

Página

COLABORAÇÃO PREMIADA
É um mecanismo previsto na legislação por
meio do qual o investigado ou acusado de
uma infração penal colabora, efetiva e
voluntariamente, com a investigação e com
o processo, recebendo, em contrapartida,
benefícios penais.
Um das formas de colaboração premiada é
a delação dos coautores ou partícipes.

A posição majoritária, contudo, e a meu ver, mais razoável, é aquela que defende que, em uma ponderação
de interesses, a delação premiada é medida indispensável ao combate da criminalidade organizada, sendo,
portanto, legítima já que não viola nenhum direito ou garantia fundamental. Veja a opinião de Nucci:
“(...) parece-nos que a delação premiada é um mal necessário, pois o bem maior a ser tutelado
é o Estado Democrático de Direito. Não é preciso ressaltar que o crime organizado tem ampla
penetração nas entranhas estatais e possui condições de desestabilizar qualquer democracia,
sem que se possa combate-lo, com eficiência, desprezando-se a colaboração daqueles que
conhecem o esquema e dispõem-se a denunciar co-autores e partícipes. No universo de seres
humanos de bem, sem dúvida, a traição é desventurada, mas não cremos que se possa dizer o
mesmo ao transferirmos nossa análise para o âmbito do crime, por si só, desregrado, avesso à
legalidade, contrário ao monopólio estatal de resolução de conflitos, regido por leis esdrúxulas
e extremamente severas, totalmente distante dos valores regentes dos direitos humanos
fundamentais.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. São
Paulo: RT, 2008, p. 418).
Ademais, se o Estado não pudesse contar (e incentivar) a delação por parte dos comparsas, dificilmente
seria possível desmantelar organizações criminosas poderosas, com estrutura hierarquizada de poder, nas
quais o chefe da ORCRIM raramente pratica os atos criminosos pessoalmente, valendo-se sempre de
interpostas pessoas e ordens reservadas. Se um integrante da organização for preso e o Poder Público não
tiver autorização para incentivar a delação dos demais membros, o grupo criminoso estará sempre se
renovando, além do que somente serão punidos os componentes de baixo escalão do crime organizado.
A história revela que o instituto da delação premiada foi imprescindível para que a Itália conseguisse punir
alguns integrantes do grupo mafioso siciliano conhecido como “Cosa Nostra” na chamada “Operação Mãos
Limpas”. Um dos mafiosos, Tommaso Buscetta, após ser preso, celebrou acordo com o Procuratore Della
Repubblica Giovanni Falcone, aceitando delatar seus comparsas e revelar toda a estrutura e os planos da
organização criminosa.

Previsões em outras leis
A colaboração premiada é prevista em diversos outros dispositivos legais. Confira:
 Código Penal (arts. 15, 16, 65, III, 159, § 4º);
 Crimes contra o Sistema Financeiro – Lei 7.492/86 (art. 25, § 2º);
 Crimes contra a Ordem Tributária – Lei 8.137/90 (art. 16, parágrafo único);
 Lei dos Crimes Hediondos – Lei 8.072/90 (art. 8º, parágrafo único);
 Convenção de Palermo – Decreto 5.015/2004 (art. 26);
 Lei de Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613/98 (art. 1º, § 5º);
 Lei de Proteção às Testemunhas – Lei 9.807/99 (arts. 13 a 15);
 Lei de Drogas – Lei 11.343/2006 (art. 41);
 Lei Antitruste – Lei 12.529/2011 (art. 87, parágrafo único).
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Inovação da Lei n. 12.850/2013
A Lei n. 9.034/98 não previa expressamente a possibilidade de colaboração premiada para o crime
organizado, sendo, portanto, aplicada a Lei n. 9.807/99.
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Vejamos agora como a colaboração premiada foi disciplinada pela Lei 12.850/2013.

Formas de colaboração premiada

www.dizerodireito.com.br

A Lei 12.850/2013 prevê, em seu art. 4º, cinco formas por meio das quais o investigado/réu poderá
colaborar com a investigação e com o processo.
Assim, para ter direito aos benefícios decorrentes da colaboração, o indivíduo deverá fornecer,
voluntariamente, informações efetivas que sirvam para que as autoridades consigam obter pelo menos um
dos seguintes resultados:
Identificação dos demais membros da organização criminosa e dos crimes por ele praticados
I - identificar os demais coautores e partícipes da organização criminosa e as infrações penais por eles
praticadas.
Revelação do modo de operação da ORCRIM
II - revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa;
Prevenção de novas infrações penais
III - conferindo informações que sirvam para prevenir as infrações penais decorrentes das atividades da
organização criminosa;
Recuperação do produto ou proveito dos crimes
IV - conferindo informações que sirvam para recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das
infrações penais praticadas pela organização criminosa;
Localização eficaz da vítima
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
Colaboração voluntária e efetiva
A colaboração deve ser voluntária, ou seja, o colaborador não pode ter sido coagido. Vale ressaltar que a
colaboração é voluntária mesmo que a proposta não tenha partido do investigado/acusado. Assim, se a
polícia ou o MP propõem o acordo e este é aceito livremente pelo colaborador, esta colaboração será
considerada voluntária.
A colaboração deve ser efetiva, isto é, somente será concedido o benefício se, com as informações
fornecidas pelo colaborador, for obtido um dos resultados previstos nos incisos do art. 4º da Lei.
Não se exige que o colaborador demonstre arrependimento. Sendo uma colaboração voluntária e efetiva, a
concessão do benefício é devida ainda que o investigado/acusado não tenha sentimentos altruístas.
Critérios
Critérios que devem ser levados em consideração para a concessão do benefício (§ 1º do art. 4º):
a) Personalidade do colaborador;
b) Natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso;
c) Eficácia da colaboração.
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Benefícios
Poderão ser concedidos ao colaborador os seguintes benefícios:
Antes da ação penal
Depois da denúncia
ser proposta
e antes da sentença
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Momento
A colaboração premiada e a concessão dos benefícios dela decorrentes podem ocorrer em três momentos:
1) Na fase de investigação criminal (inquérito policial ou investigação conduzida pelo MP);
2) Durante o curso do processo penal (ainda que já em instância recursal);
3) Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

 Perdão judicial; ou
 Perdão judicial;
 Pena imposta pode ser reduzida
até a metade (1/2); ou
 O MP pode deixar de oferecer  Redução em até 2/3 da pena
denúncia.
privativa de liberdade; ou
 Pode
ser
concedida
a
progressão de regime ainda que
 Substituição da pena privativa
ausentes os requisitos objetivos.
de liberdade por restritiva de
direitos.
Requisitos para que o MP deixe de oferecer a denúncia:
a) A colaboração deve ser efetiva e voluntária;
b) O colaborador não pode ser o líder da organização criminosa;
c) O colaborador deve ter sido o primeiro a prestar efetiva colaboração.
Procedimento
1) Negociação do acordo
O investigado (ou acusado), assistido por advogado, negocia o acordo de colaboração premiada com o
Delegado de Polícia ou com o Ministério Público.
Durante o inquérito policial

Durante procedimento
investigatório ministerial

Após ter sido proposta
a ação penal

A negociação será feita entre
o investigado, seu defensor e A negociação será feita entre A negociação será feita entre
o Delegado de Polícia.
o investigado, seu defensor e o acusado, seu defensor e o
É obrigatória a manifestação o Ministério Público.
Ministério Público.
do Ministério Público.
O juiz não participará, em hipótese alguma, das negociações realizadas entre as partes para a formalização
do acordo de colaboração (§ 6º do art. 4º).
Caso o magistrado interagisse nas negociações, haveria uma grave violação do sistema acusatório e um
seríssimo risco de contaminação da sua imparcialidade considerando que as informações enunciadas pelo
eventual colaborador iriam incutir no julgador preconcepções sobre o próprio delator e seus comparsas. Se
as negociações não culminassem com um acordo, a opinião do julgador a respeito do
investigado/denunciado já estaria construída em seu psicológico considerando que teria ouvido confissões
sobre os fatos criminosos.
Ademais, a simples presença do juiz da causa na tentativa de acordo poderia exercer uma indevida coerção
velada para que o investigado/acusado aceitasse eventual proposta, o que contraria a natureza do instituto
já que a colaboração deve ser voluntária.
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Segundo o art. 6º, o termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter os
seguintes requisitos formais:
I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados;
II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia;
III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor;
IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de
seu defensor;
V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário.
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2) Formalização do acordo e envio à Justiça
Caso as negociações tenham êxito, as declarações do colaborador serão registradas (em meio escrito ou
audiovisual) e será elaborado um termo de acordo de colaboração premiada, a ser assinado por todas as
partes e, então, remetido, ao juiz para homologação.

Vale destacar que a proposta encaminhada ao Judiciário, já deverá ser especificado o benefício que deverá
ser concedido ao colaborador (ex: redução de 2/3 da pena). Deve-se esclarecer, contudo, que o magistrado
não está vinculado aos termos da proposta, podendo adequá-la ao caso concreto (§ 8º do art. 4º).
3) O pedido de homologação do acordo é autuado como processo sigiloso
O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não
possam identificar o colaborador e o seu objeto.
As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a
distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas.
O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de
garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo
acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente
precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.
O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia.
4) Análise da homologação pelo juiz
As negociações do acordo de colaboração premiada ocorrem em âmbito extrajudicial, sendo vedada, como
vimos, a participação do magistrado.
Ocorre que, após celebrado o acordo, este somente terá eficácia processual se for homologado pelo juiz.
Na análise da homologação do acordo, o juiz deverá examinar unicamente os seguintes aspectos:
a) Regularidade: se os aspectos formais e procedimentais foram atendidos;
b) Legalidade: se a pactuação celebrada ofende algum dispositivo legal;
c) Voluntariedade: se o investigado/acusado não foi coagido a assinar o acordo.
5) Audiência sigilosa para confirmar a voluntariedade do acordo
Se houver dúvida do juiz acerca da voluntariedade do acordo, ou seja, se houver suspeita de que tenha
havido coação para que a pessoa colaborasse, o juiz poderá designar uma audiência sigilosa para ouvir o
colaborar, que deverá estar acompanhado de seu defensor.
O Ministério Público não será intimado e não participará desta audiência.

6) Recusa à homologação
O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso
concreto.
Como já explicado, na análise da homologação, o juiz deverá se ater ao exame da regularidade, legalidade e
voluntariedade do acordo. Assim, não pode o magistrado imiscuir-se em questões de discricionariedade
investigatória ou fazer incursões sobre a conveniência e oportunidade da colaboração premiada. Esta não é
sua competência.
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8) Oitiva do colaborador
Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser
ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.
Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a
requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial.
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7) O que acontece após ser homologado o acordo
 Se as declarações do investigado/acusado já forem suficientes para se obter um dos resultados
previstos nos incisos do art. 4º: aplica-se a ele o benefício penal.
 Se, além das declarações do investigado/acusado, for necessária a realização de medidas de
colaboração: o prazo para oferecimento da denúncia ou o processo (caso já exista ação penal) ficarão
suspensos por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas,
suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.

Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação
magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade
das informações.
9) Se após as diligências for constatada a relevância da colaboração prestada
Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado
de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou
representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador.
Caso o juiz discorde, ele poderá invocar o procedimento previsto no art. 28 do CPP remetendo a
manifestação do Promotor de Justiça ao Procurador Geral de Justiça (ou no caso de Procurador da
República, encaminhando a circunstância à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF).
Retratação da proposta
É possível que, mesmo após a proposta ter sido aceita, alguma das partes deseja a sua retratação?
SIM. Segundo o § 10 do art. 4º, as partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas
autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor.

Renúncia ao direito ao silêncio e compromisso de dizer a verdade
Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao
silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade (§ 14 do art. 4º).
Colaborador deverá ser sempre assistido por advogado
Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar
assistido por defensor (§ 15 do art. 4º).
Declarações do colaborador devem ser corroboradas com outras provas
Segundo o § 16 do art. 4º da Lei, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas
nas declarações de agente colaborador.
Assim, as declarações do colaborador deverão ser corroboradas por outros elementos de prova.
Em verdade, mesmo que não houvesse tal previsão, é certo que, para a jurisprudência, a simples delação
do corréu não é suficiente para uma condenação.
Direitos do colaborador
O art. 5º da Lei 12.850/2013 prevê os seguintes direitos ao colaborador:
I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica;
II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados;
III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes;
IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados;
V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua
prévia autorização por escrito;
VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.
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Ausência de disciplina quanto ao procedimento
Criticava-se a Lei n. 9.034/95 por não disciplinar as regras por meio das quais seria possível a captação. A
Lei n. 12.850/2013 repete o mesmo erro porque prevê, de forma genérica, que será permitida a captação
ambiental, sem especificar um procedimento para que isso ocorra.
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4.2 CAPTAÇÃO AMBIENTAL DE SINAIS ELETROMAGNÉTICOS, ÓPTICOS OU ACÚSTICOS (art. 3º, II)

Captação ambiental
Ocorre quando são registrados sons ou imagens envolvendo a conversa ou o comportamento de duas ou
mais pessoas em um determinado ambiente, como um escritório, um restaurante, a entrada de um prédio
etc.
Captação ambiental X Interceptação ambiental
A Lei n. 9.034/95 afirmava ser possível a captação e a interceptação. A Lei n. 12.850/2013, por sua vez,
excluiu a palavra “interceptação”. Comparemos as duas redações:
Lei n. 9.034/95
Art. 2º Em qualquer fase de persecução
criminal são permitidos, sem prejuízo dos já
previstos em lei, os seguintes procedimentos
de investigação e formação de provas:
(...)
IV – a captação e a interceptação ambiental
de sinais eletromagnéticos, óticos ou
acústicos, e o seu registro e análise, mediante
circunstanciada autorização judicial;

Lei n. 12.850/2013
Art. 3º Em qualquer fase da persecução
penal, serão permitidos, sem prejuízo de
outros já previstos em lei, os seguintes meios
de obtenção da prova:
(...)
II – captação ambiental de sinais
eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;

ESCUTA ambiental

GRAVAÇÃO ambiental

Ocorre quando um terceiro
capta o diálogo ou as
imagens envolvendo duas ou
mais pessoas, sem que
nenhum dos alvos saiba.

Ocorre quando um terceiro
capta o diálogo ou as
imagens envolvendo duas ou
mais pessoas, sendo que um
dos alvos sabe que está
sendo realizada a escuta.

Ex: polícia, com autorização
judicial, instala um microfone
e um gravador escondidos no
gabinete de um servidor
público
investigado
por
corrupção.

Ex: polícia filma o momento
em
que
determinado
empresário
(ciente
da
filmagem) entrega quantia
em dinheiro exigida por fiscal
corrupto.

Ocorre quando o diálogo ou
as imagens envolvendo duas
ou mais pessoas é captado,
sendo que um dos alvos é o
autor dos registros.
Também é chamada de
gravação
ambiental
clandestina (obs: a palavra
“clandestina” está empregada
não na acepção de “ilícito”,
mas sim no sentido de “feito
às ocultas”).
Ex: mulher instala uma
câmera na casa e filma o
momento em que o exmarido ameaça matá-la.

Desse modo, tanto a interceptação, como a escuta e a gravação ambiental continuam sendo válidas e
permitidas eis que englobadas dentro do conceito genérico de “captação” ambiental.
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INTERCEPTAÇÃO ambiental
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PONTO POLÊMICO:
A exclusão da palavra “interceptação” produz alguma consequência? A “interceptação” ambiental passou a
ser proibida?
NÃO. A expressão “captação” ambiental deve ser tomada como um gênero, do qual são espécies a
interceptação, a escuta e a gravação ambiental. Vejamos:

Posição em sentido contrário
Parte da doutrina faz distinção entre as expressões “captação” e “interceptação”. É o caso de Guilherme de
Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: RT, 2010, p. 285) e também de José
Paulo Baltazar Júnior (Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 605). A diferença seria
a seguinte:
Captação: ocorre quando os dados são coletados por um dos interlocutores;
Interceptação: verifica-se quando os dados são coletados por um terceiro, que não participa da conversa ou
da conduta.
Mesmo que se adote a nomenclatura utilizada por Nucci, a interceptação continuaria sendo possível. Isso
porque o direito processual penal brasileiro não adota o “princípio da taxatividade das provas”, por meio
do qual somente são admitidas as provas previstas em lei. Ao contrário, vigora em nosso sistema o
“princípio da liberdade probatória”, de modo que são permitidos quaisquer meios de obtenção da prova
desde que não se mostrem ilícitos, imorais ou vedados.
Desse modo, o simples fato da Lei n. 12.850/2013 não mais prever, expressamente, a possibilidade de
interceptação ambiental, não significa que esta seja proibida, podendo ser utilizada como “prova
inominada”.
Sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos
A captação pode ser tanto de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos.
Sinais eletromagnéticos: são os dados gravados em fita ou banda magnética (BALTAZAR JR, p. 605).
Sinais ópticos: são as imagens.
Sinais acústicos: são os sons.
Assim, é possível gravar a voz, filmar, fotografar, enfim, captar e registrar, por qualquer meio, a conversa e
o comportamento das pessoas envolvidas na investigação.

Necessidade de autorização judicial
A Lei n. 9.034/95 exigia expressamente autorização judicial para esta captação.
A Lei n. 12.850/2013 não traz esta mesma imposição.
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Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes:
“Conforme destacou o Ilustre Ministro Sepúlveda Pertence, ao proferir seu voto no julgamento do habeas
corpus n.º 87.341-3/PR, "[...] não há nenhuma ilicitude na documentação cinematográfica da prática de um
crime, a salvo, é claro, se o agente se encontra numa situação de intimidade. Obviamente não é o caso de
uma corrupção passiva praticada em repartição pública." (STF, HC 87.341/PR, 1.ª Turma, Rel Min. EROS
GRAU, DJ de 03/03/2006.) (...) (HC 118860/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
02/12/2010).
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PONTO POLÊMICO:
Diante disso, indaga-se: para que haja a interceptação ou escuta ambiental é necessária autorização
judicial?
Depende:
 Se as pessoas investigadas estiverem em um ambiente público ou de acesso público: não haverá
necessidade de autorização judicial, considerando que não há violação à privacidade e muito menos à
intimidade. É o caso, por exemplo, da filmagem de um crime que ocorre em plena rua;
 Se a captação ocorrer um local de acesso restrito: será necessária a autorização judicial. É o caso da
captação ambiental realizada em um escritório ou em uma residência.

“(...) Não configura prova ilícita gravação feita em espaço público, no caso, rodovia federal, tendo em vista
a inexistência de "situação de intimidade" (HC n. 87341-3, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento:
07.02.2006) (...)” (MS 12429/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 23/05/2007)
E a gravação ambiental?
Em regra, a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, prescinde de autorização judicial.
Neste sentido é o entendimento do STF e do STJ:
“É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento
do outro.” (RE 583937 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 19/11/2009).
“(...) É pacífico, neste Superior Tribunal e no Pretório Excelso, que a gravação ambiental, realizada por um
dos interlocutores, com o objetivo de preservar-se diante de investida ilícita, prescinde de autorização
judicial. (...)” (RHC 29156/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
19/06/2012)
A única exceção em que haveria ilicitude se dá no caso em que a conversa era amparada por sigilo (ex:
advogados e clientes, padres e fiéis).

4.3 AÇÃO CONTROLADA (arts. 8º e 9º)
Noções gerais sobre a ação controlada
Atuação retardada da autoridade responsável
Se a autoridade responsável (seja ela policial ou administrativa) constatar que existe uma infração penal em
curso, ela deverá tomar as providências necessárias para que esta prática cesse imediatamente, devendo
até mesmo realizar a prisão da pessoa que se encontre em flagrante delito.
A experiência demonstrou, contudo, que, em algumas oportunidades, seria mais produtivo à investigação
que a autoridade aguardasse um pouco mais antes de intervir no ilícito. Isso ocorre porque em
determinados casos se a autoridade não atuar imediatamente, retardando o flagrante, poderá descobrir
outras pessoas envolvidas na prática da infração penal, reunir provas mais robustas, conseguir recuperar o
produto ou proveito do crime, enfim obter vantagens para a persecução penal.

Nomenclatura
A ação controlada é também denominada de “flagrante prorrogado, retardado ou diferido”.
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Conceito
Ação controlada é, portanto, uma técnica especial de investigação por meio da qual a autoridade policial ou
administrativa, mesmo percebendo que existem indícios da prática de um ato ilícito em curso, retarda
(atrasa, adia, posterga) a intervenção neste crime para um momento posterior, com o objetivo de
conseguir coletar mais provas, descobrir coautores e partícipes da empreitada criminosa, recuperar o
produto ou proveito da infração ou resgatar, com segurança, eventuais vítimas.
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Exemplo
O exemplo típico desta técnica de investigação é o caso do tráfico de drogas. Imagine que a polícia
descubra que determinado passageiro irá embarcar uma grande quantidade de droga em uma embarcação
que seguirá de um Estado para outro. A polícia poderia prender o traficante no momento em que este
estivesse embarcando o entorpecente, ou ainda, no momento do transporte. Entretanto, revela-se mais
conveniente à investigação que a autoridade policial aguarde até que o agente chegue ao seu destino onde
poderá descobrir e prender também o destinatário da droga. Este modo de proceder é chamado de “ação
controlada”.

Previsões em outras leis
A colaboração premiada é prevista nos seguintes dispositivos legais:
 Lei n. 9.034/95 (art. 2º, II): antiga Lei do Crime Organizado;
 Lei n. 9.613/98 (art. 4ºB): Lei de Lavagem de Dinheiro;
 Convenção de Palermo (Decreto 5.015/2004);
 Lei n. 11.343/2006 (art. 53, II): Lei de Drogas.
Entrega vigiada
Em que consiste a chamada “entrega vigiada”?
Trata-se de uma forma de “ação controlada”, prevista na Convenção de Palermo (Decreto 5.015/2004) por
meio da qual se permite que “remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais Estados, os
atravessem ou neles entrem, com o conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com a
finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática” (art. 26).
Vejamos agora como a ação controlada foi disciplinada pela Lei n. 12.850/2013.
Conceito previsto na Lei n. 12.850/2013
Ação controlada consiste em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por
organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que
a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações
(art. 8º).
Fiscalização judicial
PONTO IMPORTANTE:
A Lei n. 12.850/2013 prevê que a técnica da ação controlada deverá objeto de fiscalização pelo Poder
Judiciário e pelo MP.
Assim, a autoridade policial ou administrativa, antes de implementar a ação controlada, deverá comunicar
a sua realização ao juiz, que poderá, inclusive, estabelecer limites a esta atuação. Veja a redação do § 1º do
art. 8º da Lei:
§ 1º O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz
competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.
A previsão acima é muito importante considerando que, na antiga Lei do Crime Organizado (Lei n.
9.034/95), não se impunha uma fiscalização prévia da ação controlada por parte do Poder Judiciário, o que
gerava um perigo grande de que houvesse abusos ou, pior, que existissem atos de corrupção ou leniência
praticados pelas autoridades policiais e que fossem acobertados sob o argumento de que se estava diante
de uma “ação controlada”. Em outras palavras, poderia acontecer de a autoridade identificar a prática de
um crime em curso e não reprimi-lo por conta de corrupção. Caso fosse descoberta e questionada sobre
este fato, a autoridade alegava que estava praticando uma “ação controlada” e que iria atuar no momento
certo. Isso agora não mais será possível tendo em vista que a Lei exige a comunicação prévia da ação
controlada ao juiz.

Lei n. 12.850/2013
A ação controlada consiste “em retardar a
intervenção policial ou administrativa relativa
à ação praticada por organização criminosa
ou a ela vinculada, desde que mantida sob
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Lei n. 9.034/95
A ação controlada consiste “em retardar a
interdição policial do que se supõe ação
praticada por organizações criminosas ou a
ela vinculado, desde que mantida sob
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Comparemos as duas redações, que são muito parecidas, com exceção da previsão de ação controlada
levada a efeito por autoridades administrativas e pela exigência de que o ato seja comunicado previamente
ao Poder Judiciário:

observação e acompanhamento para que a
medida legal se concretize no momento mais
eficaz do ponto de vista da formação de
provas e fornecimento de informações”

observação e acompanhamento para que a
medida legal se concretize no momento mais
eficaz à formação de provas e obtenção de
informações.”

Não havia previsão de comunicação prévia ao § 1º O retardamento da intervenção policial
juiz competente.
ou
administrativa
será
previamente
comunicado ao juiz competente que, se for o
caso, estabelecerá os seus limites e
comunicará ao Ministério Público.
Procedimento no caso da comunicação da ação controlada
1) A autoridade policial ou administrativa comunica o juiz sobre a realização da ação controlada,
demonstrando a conveniência da medida e o planejamento de atuação;
2) No setor de protocolo da Justiça, a comunicação deverá ser sigilosamente distribuída sigilosamente, de
forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada;
3) O juiz comunicará o Ministério Público acerca do procedimento e poderá estabelecer limites à ação
controlada;
4) Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao
delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações;
5) Ao término da diligência, a autoridade policial ou administrativa deverá elaborar um auto
circunstanciado acerca da ação controlada.

Lei n. 9.613/98
Lei n. 11.343/2006
Art. 4º-B. A ordem de prisão de pessoas ou as Art. 53. Em qualquer fase da persecução
www.dizerodireito.com.br
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PONTO POLÊMICO:
A ação controlada na Lei n. 12.850/2013 exige autorização judicial prévia?
Penso que não. O § 1º do art. 8º a Lei n. 12.850/2013 afirma que “o retardamento da intervenção policial
ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente”. Esta mesma expressão é utilizada
pelo § 2º, que menciona a palavra “comunicação”.
Desse modo, a Lei não exige autorização judicial, contentando-se com uma mera comunicação.
O juiz, por certo, poderá impor limites à ação controlada, conforme prevê o § 2º do art. 8º, e, em meu
sentir, poderá até mesmo determinar que esta técnica não seja realizada quando se mostrar ilegal (ex: se
não envolver organização criminosa) ou não recomendada (ex: o retardamento coloca em risco à vida de
vítimas).
O que se está defendendo aqui, contudo, é que não existe uma obrigatoriedade da autoridade aguardar
uma autorização judicial para, então, implementar a ação controlada. Protocolizadoa a comunicação a ação
controlada poderá ser levada a efeito pela autoridade até que venha, se vier, uma limitação imposta pelo
juiz.
Em muitas situações, não haveria sequer tempo hábil para que se aguardasse uma autorização judicial para
a ação controlada eis que os fatos da vida acontecem de forma dinâmica e a execução do delito, não raras
vezes, é mais célere que o tempo necessário para o magistrado autorizar o diferimento da atuação policial.
Vale utilizar, ainda, como reforço o argumento o fato de que a lei, todas as vezes em que assim desejou,
valeu-se da expressão autorização judicial (ou outra similar) para a ação controlada. Confira:
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Ação controlada envolvendo transposição de fronteiras
Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou
administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como
provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto,
objeto, instrumento ou proveito do crime (art. 9º).

medidas assecuratórias de bens, direitos ou
valores poderão ser suspensas pelo juiz,
ouvido o Ministério Público, quando a sua
execução imediata puder comprometer as
investigações.

criminal relativa aos crimes previstos nesta
Lei, são permitidos, além dos previstos em
lei, mediante autorização judicial e ouvido o
Ministério
Público,
os
seguintes
procedimentos investigatórios:
II - a não-atuação policial sobre os portadores
de drogas, seus precursores químicos ou
outros produtos utilizados em sua produção,
que se encontrem no território brasileiro,
com a finalidade de identificar e
responsabilizar maior número de integrantes
de operações de tráfico e distribuição, sem
prejuízo da ação penal cabível.

4.4 ACESSO A REGISTROS DE LIGAÇÕES, A DADOS CADASTRAIS E INFORMAÇÕES ELEITORAIS OU
COMERCIAIS (art. 3º, IV)
Outro meio de obtenção da prova previsto na Lei n. 12.850/2013 é o acesso a:
a) registros de ligações telefônicas e telemáticas;
b) dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados; e
c) informações eleitorais
d) informações comerciais.
Registros de ligações telefônicas e telemáticas
Registro das ligações telefônicas: são as informações relacionadas com as chamadas telefônicas (número
discado, titular da linha, duração da chamada etc). Tais dados ficam armazenados nas companhias
telefônicas.
O registro das ligações não se confunde com a interceptação telefônica. Esta consiste na captação dos
diálogos travados durante a ligação. O registro das ligações, por seu turno, significa apenas a coleta das
informações relacionadas com as chamadas e o titular da linha.
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Registro das ligações telemáticas: são as informações relacionadas com a telecomunicação por intermédio
da informática (computadores, tablets etc). É o caso, por exemplo, do horário em que aquele determinado
celular enviou uma mensagem de texto para outro, o endereço de IP de um computador que enviou um email para outro, as páginas visitadas etc.
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Interceptação telefônica
Registro das ligações telefônicas
É a captação dos diálogos mantidos durante É a obtenção das informações relacionadas
uma conversa telefônica.
com a ligação telefônica. Exs: data, horário e
duração da ligação, número do telefone
chamado etc.
A interceptação é feita no momento em que A obtenção do registro das ligações ocorre
a conversa está ocorrendo.
somente após elas terem ocorrido.
Trata-se de sigilo submetido à cláusula de Não se trata de cláusula de reserva de
reserva de jurisdição, ou seja, somente jurisdição. Assim, além do juiz, uma CPI pode
poderá ser autorizada pelo Poder Judiciário.
determinar que a companhia forneça os
dados relacionados com os registros das
ligações.

Dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados
Ex1: a Polícia Federal possui um banco de dados com as informações sobre a entrada e saída de pessoas do
território nacional.
Ex2: as companhias de água e luz possuem banco de dados com os endereços dos titulares das contas.
Informações eleitorais
Informações eleitorais são aquelas constantes do banco de dados da Justiça Eleitoral (endereço, nome da
mãe, última vez que votou etc).
Informações comerciais
Informações eleitorais são aquelas constantes em bancos de dados das empresas individuais e sociedades
empresárias. Ex: uma grande loja de departamento possui o endereço atualizado do comprador, seu nível
de renda, sua assiduidade no pagamento etc.
Autorização judicial
Exige-se autorização judicial para a obtenção de tais dos dados previstos neste inciso IV do art. 3º?
Somente se exige autorização judicial para o acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas. As
demais informações podem ser requisitadas diretamente pela autoridade policial ou pelo Ministério
Público, desde que não violem sigilo previsto constitucionalmente (ex: sigilo bancário, fiscal etc.).
Meio de prova
a) registro de ligações telefônicas e telemáticas
b) dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos/ privados
c) informações eleitorais
d) informações comerciais.

Exige autorização judicial?
SIM
NÃO
NÃO
NÃO

O acesso aos dados cadastrais não é classificado como cláusula de reserva de jurisdição. Assim, os dados
cadastrais, como endereço, qualificação, filiação e número de telefone dos investigados não estão
abrangidos pelo sigilo das comunicações telefônicas previsto no inciso XII do art. 5º da CF. Nesse sentido
confira-se os seguintes precedentes do STJ:
(...) Não estão abarcados pelo sigilo fiscal ou bancário os dados cadastrais (endereço, n.º telefônico e
qualificação dos investigados) obtidos junto ao banco de dados do Serpro. Embargos parcialmente
acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso. (EDcl no RMS 25.375/PA, Rel.
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 02/02/2009)
(...) frise-se que o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações
telefônicas, nas quais, por óbvio, não se inserem os dados cadastrais do titular de linha de telefone celular.
(HC 131.836/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/11/2010, DJe 06/04/2011)
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Admite-se a verificação das chamadas realizadas e recebidas a partir de aparelho celular apreendido ou tal
conduta consiste em violação do sigilo telefônico?
Há precedente do STJ admitindo que o Delegado de Polícia, mesmo sem autorização judicial, verifique as
chamadas feitas e recebidas em aparelho celular apreendido com o preso (HC 66368 / PA DJ 29/06/2007).
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Ressalte-se que a própria Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/98, alterada pela Lei n. 12.683/2012)
prevê a requisição direta dos dados cadastrais. Veja:
Art. 17-B. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do
investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização
judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos
provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.

A referida Corte entendeu que a verificação das últimas ligações não consiste violação ao sigilo telefônico,
pois a polícia deve averiguar se os aparelhos apreendidos possuem correlação com o crime. Haveria
violação se fosse feita requisição à operadora no sentido de obter o histórico de ligações efetuadas e
recebidas.

4.5 INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA (art. 3º, V)
A Lei n. 12.850/2013 afirma, ainda, que uma das técnicas de investigação para o combate ao crime
organizado é a “interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação
específica”.
Atualmente, a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas é disciplinada pela Lei n.
9.296/96. Vejamos os principais aspectos sobre a interceptação telefônica segundo essa regulamentação
legal.
Interceptação, escuta e gravação telefônica
Interceptação, escuta e gravação telefônica são três conceitos distintos:
INTERCEPTAÇÃO telefônica

ESCUTA telefônica

Ocorre quando um terceiro
capta o diálogo telefônico
travado entre duas pessoas,
sem que nenhum dos
interlocutores saiba.

Ocorre quando um terceiro
capta o diálogo telefônico
travado entre duas pessoas,
sendo
que
um
dos
interlocutores sabe que
está sendo realizada a
escuta.

GRAVAÇÃO telefônica

Ocorre quando o diálogo
telefônico travado entre
duas pessoas é gravado por
um
dos
próprios
interlocutores,
sem
o
consentimento ou a ciência
do outro.
Também é chamada de
gravação clandestina (obs: a
palavra “clandestina” está
empregada não na acepção
de “ilícito”, mas sim no
sentido de “feito às ocultas”).
Ex: polícia grava a conversa Ex: mulher grava a conversa
telefônica que o pai telefônica no qual o exmantém
com
o marido ameaça matá-la.
sequestrador de seu filho.
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A gravação telefônica é
válida mesmo que tenha
sido
realizada
SEM
autorização judicial.
A única exceção em que
haveria ilicitude se dá no
caso em que a conversa era
amparada por sigilo (ex:
advogados
e
clientes,
padres e fiéis).
É disciplinada pela Lei n. É disciplinada pela Lei n. Não é disciplinada pela Lei
9.296/96.
9.296/96.
n. 9.296/96.
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Ex: polícia, com autorização
judicial,
grampeia
os
telefones dos membros de
uma quadrilha e grava os
diálogos mantidos entre
eles.
Para que a interceptação Para que seja realizada é
seja válida é indispensável a indispensável a autorização
autorização
judicial judicial (posição majoritária).
(entendimento pacífico).

Desse modo, a Lei n. 9.269/96 trata sobre a interceptação telefônica (em sentido estrito) e também a
respeito da escuta telefônica, não abarcando, contudo, a gravação telefônica.
O que pode ser interceptado?
Atualmente, a tecnologia permite a conversa não apenas por voz, mas também por mensagens de texto,
vídeo, imagens etc.
A interceptação de que trata a Lei n. 9.296/96 poderá recair apenas sobre as conversas de voz ou também
sobre estas outras formas de comunicação?
Qualquer forma de comunicação pode ser interceptada, ou seja, voz, texto, vídeo, imagem etc. A própria
Lei n. 9.296/96 prevê esta possibilidade ao estatuir, de modo amplo, no parágrafo único do art. 1º:
Art. 1º (...) Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em
sistemas de informática e telemática.
Exemplos de outras formas de comunicação, além da voz, que também podem ser interceptadas:
mensagens de texto seja pela rede de telefonia ou pela internet (SMS, Whatsapp®, Twitter®, Facebook®,
Blackberry messenger®), e-mails, conversas por vídeo (Skype®, Facetime®), conversas por imagens
(Instagram®) e quaisquer outros que venham a ser inventados.

Requisitos legais para a interceptação:
a) Ordem fundamentada do juiz competente para o julgamento da ação principal
A decretação da interceptação dependerá de prévia ordem judicial, emanada pelo juiz competente para a
ação principal (art. 1º da Lei).
A decisão judicial precisará ser devidamente motivada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF/88).

b) Indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal
Fumus comissi delicti
Para que seja decretada a interceptação telefônica é indispensável que haja indícios de que as pessoas que
serão interceptadas são autoras ou partícipes de algum crime punido com reclusão. Trata-se do chamado
fumus comissi delicti, ou seja, a “fumaça” (probabilidade) de que houve o cometimento de um delito.
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É vedada a interceptação prospectiva
Como a Lei exige a presença de indícios da prática de crime, não se admite em nosso ordenamento jurídico,
a “interceptação prospectiva”.
Interpretação prospectiva é aquela autorizada sem que haja ainda indícios de autoria, sendo determinada
apenas para que a pessoa interceptada fique sendo monitorada na expectativa de que se descubra algum
crime por ela praticado. É uma forma de perseguição a inimigos do sistema, sendo instrumento utilizado
por regimes políticos ditatoriais. Em Estado de Direitos, como no Brasil, trata-se de conduta criminosa (art.
10 da Lei n. 9.296/95).
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Bastam indícios
A lei se contenta que haja indícios de autoria ou participação, não exigindo que existam provas. Indício é uma
circunstância que “indica”, por meio de uma dedução, que algo aconteceu daquela forma (art. 239 do CPP). É
uma suspeita amparada pela dedução decorrente de outras circunstâncias. O indício é um elemento de
convicção menos forte que a prova.

www.dizerodireito.com.br

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que é ilegal a interceptação telefônica decretada
apenas com base em “denúncia anônima” (rectius: “delação apócrifa”). Caso isso seja feito haverá nulidade
desta prova, assim como todas as que dela decorrem (teoria dos frutos da árvore envenenada).
Logo, se a autoridade policial ou o Ministério Público recebe uma “denúncia anônima” (“delação apócrifa”)
contra determinada pessoa, não é possível que seja requerida, de imediato, a interceptação telefônica do
suspeito. Isso seria uma grave interferência na esfera privada da pessoa, sem que houvesse justificativa
idônea para isso.
Importante deixar claro, no entanto, que a “denúncia anônima” pode ser validamente apurada pela
autoridade policial. O que se veda é a decretação, apenas com base nisso, de interceptação telefônica.
Procedimento a ser adotada pela autoridade policial em caso de “denúncia anônima”:
 Realizar investigações preliminares para confirmar a credibilidade da “denúncia”;
 Sendo confirmada que a “denúncia anônima” possui credibilidade (aparência mínima de procedência),
instaura-se inquérito policial;
 Instaurado o inquérito, a autoridade policial deverá buscar outros meios de prova que não a
interceptação telefônica (como visto, esta é a ultima ratio). Se houver indícios concretos contra os
investigados, mas a interceptação se revelar imprescindível para provar o crime, poderá ser requerida a
quebra do sigilo telefônico ao magistrado.

c) A infração penal apurada deve ser um crime punido com reclusão (art. 2º, III, da Lei)
A interceptação telefônica poderá ser decretada para a apuração de qualquer crime, seja ele previsto no
Código Penal ou em legislação extravagante, sendo a única exigência a de que se trate de delito punido
com reclusão.
Consequentemente, não se admite a decretação da interceptação para investigar contravenções penais
(ex: jogo do bicho) nem para crimes apenados com detenção.
Em razão disso, é ilegal que seja autorizada a interceptação telefônica para investigar uma ameaça de
morte (art. 147 do CP), por exemplo. Não vale o argumento de que se trata de uma possível tentativa de
homicídio, considerando que a ameaça não é ato preparatório do homicídio. Em sentido contrário,
Fernando Capez defende que seria possível a interceptação telefônica no caso de ameaça de morte porque
existe um crime mais grave se ameaçou praticar, qual seja, o homicídio (Curso de direito penal. Legislação
penal especial. Vol. 4, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 505).

d) Inexistência de outros meios de prova disponíveis
A Lei n. 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica) estabelece:
Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das
seguintes hipóteses:
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
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e) Finalidade de instruir investigação ou processo criminal
A interceptação telefônica somente poderá ocorrer nos casos de investigação criminal e de instrução
processual penal (art. 5º, XII, da CF/88; art. 1º da Lei).
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Desse modo, a interceptação telefônica deverá ser considerada a ultima ratio, ou seja, trata-se de prova
subsidiária. Alguns autores afirmam que este requisito (inexistência de outros meios de prova disponíveis)
configura o periculum in mora que deverá ser demonstrado para a decretação da interceptação. Nesse
sentido: Renato Brasileiro (ob. cit., p. 736).
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“Investigação criminal”: é uma expressão ampla, um gênero, que abrange não apenas o inquérito policial
como também outros procedimentos de investigação. É o caso, por exemplo, da investigação criminal
conduzida diretamente pelo Ministério Público.
Assim, no exercício de investigação criminal, o membro do Ministério Público poderá requerer ao juízo a
interceptação telefônica dos investigados (STJ. 5ª Turma. HC 244.554-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 9/10/2012).
“Instrução processual penal”: é a fase do processo penal na qual são produzidas as provas. A instrução
processual penal inicia-se com o oferecimento da denúncia e encerra-se com as diligências do art. 402 do
CPP.
A CF/88 e a Lei n. 9.296/96 autorizam que a interceptação telefônica seja realizada depois de já ter sido
iniciado o processo penal, durante a fase de instrução.
Na prática, contudo, trata-se de situação rara, sendo mais frequente que a interceptação ocora durante as
investigações.
Em tese, não se admite a decretação de interceptação telefônica para instruir processo cível, trabalhista,
administrativo etc. Essa é a regra. No entanto, duas observações se fazem necessárias sobre o tema:
a) O STJ já admitiu como válida a interceptação telefônica decretada por juiz da Vara de Família, em um
processo cível, no qual restou demonstrado que nenhuma outra diligência podia ser adotada para
localizar uma criança que teria sido levada indevidamente pelo próprio genitor. Para deferir a medida,
foi levado em consideração que havia a possibilidade de estar ocorrendo cometimento do delito
previsto no art. 237 do ECA (HC 203405/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
28/06/2011).
b) O STJ e o STF admitem que a interceptação telefônica decretada em uma investigação ou processo
criminal possa ser emprestada ao processo administrativo disciplinar. Cuida-se da chamada “prova
emprestada”. Dessa feita, os “dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em
escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em
instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a
mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos
supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova” (Inq 2424 QO-QO, Rel. Min. Cezar Peluso,
Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2007).

Quem poderá requerer a interceptação telefônica?
A interceptação telefônica poderá ser determinada pelo juiz a requerimento:
I - da autoridade policial, na investigação criminal;
II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Pessoa interceptada
A interceptação telefônica deverá recair sobre a linha telefônica utilizada pelo indivíduo investigado, ainda
que o suspeito não seja o titular da conta.
www.dizerodireito.com.br
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Intervenção do MP
A Lei não exige a oitiva do MP antes do deferimento, ou não, da medida cautelar de interceptação.
Contudo, é sempre recomendável que o órgão ministerial seja ouvido caso não seja ele o autor do pedido.
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O juiz poderá determinar a interceptação telefônica de ofício?
SIM, segundo o texto legal o juiz poderá determinar de ofício. Vale ressaltar, no entanto, que esta previsão
é taxada de inconstitucional por inúmeros doutrinadores em razão de representar uma violação ao
princípio acusatório.

Ex1: marido utiliza telefone celular e chip de sua esposa para combinar com a organização criminosa o
transporte e venda de drogas. Ainda que a mulher não tenha participação no ato, esta é a linha telefônica
que será interceptada.
Ex2: servidor público utiliza telefone fixo da repartição onde trabalha para exigir suborno. Esta linha poderá
ser interceptada. Vale ressaltar que, mesmo se tratando de uma linha pertencente à Administração Pública
é indispensável a prévia autorização judicial, considerando que o titular do sigilo das comunicações
telefônicas não é o dono da linha, mas sim os interlocutores.
Pedido deverá ser fundamentado
O pedido de interceptação deverá demonstrar que a sua realização é necessária à apuração de infração
penal, com indicação dos meios a serem empregados (art. 4º da Lei).
No pedido de interceptação (e na decisão que a autoriza), deve ser descrita ainda, com clareza a situação
objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade
manifesta, devidamente justificada (art. 2º, parágrafo único da Lei).
Em regra, o pedido de interceptação é escrito
Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam
presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à
sua redução a termo (§ 1º do art. 4º).
Prazo para o juiz decidir o pedido
Juiz deverá decidir sobre o pedido de interceptação no prazo máximo de 24 horas.
Decisão do juiz deverá ser fundamentada
A decisão do juiz acerca do pedido de interceptação será fundamentada, sob pena de nulidade, devendo
indicar a forma de execução da diligência.
Contraditório diferido
A pessoa investigada não poderá saber de antemão que está sendo interceptada. Desse modo, tal medida é
sempre decretada pelo juiz inaudita altera pars (sem a oitiva prévia do investigado), sendo, portanto, o
contraditório diferido.

Duração e prorrogação da interceptação
Segundo o art. 5º da Lei, a interceptação telefônica “não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por
igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova”.
Desse modo, a duração da interceptação é de 15 dias.
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É possível a prorrogação da interceptação por mais de uma vez?
SIM, é plenamente possível. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento segundo o qual as
interceptações telefônicas podem ser prorrogadas, desde que devidamente fundamentadas pelo juízo
competente em relação à necessidade do prosseguimento das investigações, especialmente quando o caso
for complexo e a prova indispensável.
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A partir de quando é contado este prazo?
O prazo é contado a partir do dia em que se iniciou a escuta, e não da data da decisão judicial que a
autorizou (HC 113.477-DF, Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/3/2012).
Vale ressaltar, no entanto, que não pode haver uma demora injustificada para o começo da efetiva
interceptação e deve-se atentar sempre para o princípio da proporcionalidade.

Entende-se que a redação deste art. 5º foi mal elaborada e que, quando fala em “renovável por igual tempo”
não está limitando a possibilidade de renovações sucessivas, mas tão somente dizendo que as renovações não
poderão exceder, cada uma delas, o prazo de 15 dias.
De igual modo, a expressão “uma vez”, presente no dispositivo legal, deve ser entendida como sinônima de
“desde que”, não significando que a renovação da interceptação somente ocorre “1 (uma) vez”.
Em suma, o prazo da interceptação pode ser prorrogado indefinidamente, caso seja comprovada a
indispensabilidade do meio de prova e desde que demonstrada a razoabilidade da medida.
Fundamentação da prorrogação
A decisão que determina a prorrogação da interceptação precisa ser fundamentada. O próprio art. 5º
afirma que é necessário que seja “comprovada a indispensabilidade do meio de prova”.
Vale ressaltar, no entanto, que o STJ possui um julgado recente no qual afirma que a fundamentação da
prorrogação pode manter-se idêntica à do pedido original, pois a repetição das razões que justificaram a
escuta não constitui, por si só, ilicitude (STJ. 5ª Turma. HC 143.805-SP, Rel. para o acórdão Min. Gilson Dipp,
julgado em 14/2/2012).
Prorrogação deve ocorrer antes do fim do prazo em vigor
A doutrina aponta que a prorrogação da interceptação deve ocorrer antes de terminar o prazo da
interceptação em vigor. Ex: o prazo de interceptação termina em 14/07. Se houver pedido de prorrogação,
este deverá ser decidido até esta data. Caso a prorrogação somente seja determinada em 21/07, os
diálogos interceptados neste período de 5 dias (do dia 15/07 a 20/07) fiarão “descobertos” e serão
considerados como prova ilícita, devendo ser desentranhados dos autos (vide STJ HC 152.092/RJ, Die
28/06/2010). Não existe a possibilidade do juiz conferir uma decisão retroativa validando este período
“descoberto” tendo em vista que a autorização judicial deverá ser prévia ao ato de interceptação ou sua
continuidade.
Interceptação determinada por juízo incompetente e teoria do juízo aparente
Em regra, se a interceptação for decretada por um juízo incompetente, isso significará a nulidade da
decisão e, consequentemente, da prova produzida. No entanto, o STF possui entendimento de que, se
determinado juiz decreta a interceptação telefônica dos investigados e, posteriormente, chega-se à
conclusão de que era competente para a medida não necessariamente haverá ilicitude. Tal prova poderá
ser ratificada se ficar demonstrado que a interceptação foi decretada pelo juízo aparentemente
competente.
O STF decidiu, portanto, que não é ilícita a interceptação telefônica autorizada por magistrado
aparentemente competente ao tempo da decisão e que, posteriormente, venha a ser declarado
incompetente. Trata-se da aplicação da chamada “teoria do juízo aparente” (STF 2ª Turma. HC 110496/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, 9/4/2013).
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Execução da medida
A Lei n. 9.296/96 estabelece o seguinte:
Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando
ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.
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Na doutrina, quem trabalha sobre o tema é Luiz Flávio Gomes:
“E se a autorização foi dada por um Juiz aparentemente competente e depois se verifica que não era. Devese aplicar, desde logo, a regra rebus sic stantibus. Se havia fumus boni iuris em relação a um determinado
órgão jurisdicional, fato superveniente, que altera a competência, não invalida a medida cautelar.
Por exemplo, (...) um juiz de jurisdição estadual determinou a interceptação telefônica. Posteriormente,
descobre-se que é o caso de tráfico internacional (que é de competência da justiça federal). É válida a
medida cautelar. Havia fumus bonis iuris para a fixação da competência estadual. Logo, é válida.” (CERVINI,
Raúl; GOMES, Luiz Flávio. Interceptação telefônica. São Paulo: RT, 1997, p. 158).

Assim, pela redação legal, a interceptação telefônica deve ser executada por autoridade policial da polícia
judiciária (Delegado de Polícia Civil ou Delegado de Polícia Federal).
O STJ e o STF, contudo, entendem que não se pode interpretar esse art. 6º de forma restritiva. Da análise
desse dispositivo, não se deve concluir que a autoridade policial seja a única autorizada a proceder às
interceptações telefônicas, até mesmo porque o legislador não teria como antever, diante das diferentes
realidades encontradas nas unidades da Federação, quais órgãos ou unidades administrativas teriam a
estrutura necessária, ou mesmo as maiores e melhores condições para executar a medida (STJ HC
131.836/RJ).
Nesse sentido, o STF e o STJ já consideraram válidas as interceptações telefônicas acompanhadas pelos
seguintes órgãos:
 Polícia Militar (STF 2ª T. HC 96986/MG, julgado em 15/5/2012);
 Polícia Rodoviária Federal (STJ 5ª T. HC 45630/RJ, julgado em 16/02/2006);
 Centro de Inteligência do Sistema Penitenciário (HC 131836/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 04/11/2010).
Transcrições feitas por servidores do MP
Em outro precedente, o STJ reconheceu que, no caso de investigação criminal realizada pelo Ministério
Público, é possível que o juízo decrete a interceptação telefônica dos investigados e que a escuta e
posterior transcrição seja realizada pelos servidores do MP, sob a condução e responsabilidade do membro
do Parquet (STJ. 5ª Turma. HC 244.554-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/10/2012).
Resolução n. 36/2009 do CNMP:
Vale ressaltar que a Resolução nº 36/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre o
pedido e a utilização das interceptações telefônicas no âmbito do Ministério Público, prevê expressamente
a possibilidade de acesso dos servidores da referida instituição à colheita da prova proveniente das
interceptações (art. 4º, V).
O tema foi recentemente objeto de questionamento em concurso público:
(DPE/TO 2013 – CESPE) Admite-se que a interceptação telefônica, conforme o caso concreto, seja
executada diretamente e sob a responsabilidade do órgão do MP, por autoridade própria, e que a
transcrição seja feita diretamente pelos servidores do MP, sob a supervisão do promotor de justiça,
consoante posição do STJ (alternativa CORRETA).

Veja ementa de outro julgado mais recente do Pretório:
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Apesar de a redação legal sugerir que a transcrição das conversas seria sempre obrigatória, o STJ e o STF,
interpretando o dispositivo, entendem que é desnecessária a juntada do conteúdo integral das
degravações das escutas telefônicas realizadas, pois bastam que se tenham degravados os trechos
necessários ao embasamento da denúncia oferecida. Assim, o fato de não ter sido realizada a transcrição
integral das interceptações NÃO ofende o princípio do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88) (STF HC
91207 MC).
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Transcrição dos diálogos interceptados
Os diálogos gravados por meio de interceptação telefônica devem ser sempre transcritos integralmente e
juntados aos autos, sob pena de nulidade?
Veja o que diz a Lei n. 9.296/96, que regulamenta a interceptação telefônica:
Art. 6º (...) § 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será
determinada a sua transcrição.

(...) 9. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Transcrição da totalidade das gravações. Desnecessidade.
Gravações diárias e ininterruptas de diversos terminais durante período de 7 (sete) meses. Conteúdo
sonoro armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de quinhentos mil arquivos. Impossibilidade
material e inutilidade prática de reprodução gráfica. Suficiência da transcrição literal e integral das
gravações em que se apoiou a denúncia. Acesso garantido às defesas também mediante meio magnético,
com reabertura de prazo. Cerceamento de defesa não ocorrente. Preliminar repelida. Interpretação do art.
6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96. Precedentes. Votos vencidos. O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal nº
9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, só é
exigível, na formalização da prova de interceptação telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que
seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice.” (....)
(Inq 2424, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2008)
Confira também o entendimento do STJ:
(..) 3. A alegação de ser necessária a transcrição integral dos diálogos colhidos na interceptação telefônica
não prospera, visto que, o entendimento predominante nos Tribunais Superiores, é no sentido da
desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas,
bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados, sendo exatamente esse o caso dos
autos. (...)
(AgRg no REsp 1316907/PR, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), Quinta
Turma, julgado em 26/02/2013)
Desse modo, de acordo com a jurisprudência, não há nulidade caso não seja realizada a transcrição integral
das conversas telefônicas interceptadas, sendo necessário apenas que sejam transcritos os trechos
necessários ao embasamento da denúncia oferecida e que seja disponibilizada à defesa a mídia (CD, DVD,
arquivo digital etc.) para que esta possa ter acesso a todos os diálogos captados.
Em resumo, não é necessária a transcrição integral dos diálogos captados por meio de interceptação
telefônica. Basta que sejam transcritos os trechos necessários ao embasamento da denúncia oferecida e
que seja entregue à defesa todo o conteúdo das gravações em mídia eletrônica. No entanto, não haverá,
em princípio, qualquer irregularidade caso o juiz da causa entenda pertinente a degravação de todas as
conversas e determine a sua juntada aos autos (STF. Plenário. AP 508 AgR/AP, rel. Min. Marco Aurélio,
7/2/2013).
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Não se exige a realização de perícia para o reconhecimento das vozes
Outro ponto extremamente relevante é que não há uma obrigatoriedade de, todas as vezes, ser realizada
perícia nas vozes captadas durante a interceptação para que sejam confirmados os participantes das
conversas. Eventualmente, essa perícia pode ser necessária em caso de fundada dúvida sobre o
interlocutor, mas não se trata de uma providência automática e obrigatória em todos os casos. Nesse
sentido:
(...) Ressalte-se que prova já obtida é plenamente válida, porque a Lei n.º 9.296/96, ao tratar da
interceptação telefônica, nada dispõe acerca da necessidade de realização de perícia para a identificação
das vozes dos interlocutores, muito menos que tal perícia ou mesmo a degravação da conversa seja
realizada por dois peritos oficiais. (...)
(RHC 25.263/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011)
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Degravação não precisa ser feita por peritos oficiais
É obrigatório que a degravação das conversas interceptadas seja feita por perito oficial?
NÃO. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há necessidade de degravação dos diálogos em
sua integridade por peritos oficiais, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido. (...)
(AgRg no RMS 28.642/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/08/2011)

Segredo de justiça
O procedimento de interceptação telefônica deverá ser conduzido sob segredo de justiça.
Antes da interceptação ser concluída, o segredo de justiça vigora até mesmo em relação às pessoas
investigadas e seus advogados. Em outros termos, os investigados não poderão saber que estão sendo
interceptados, sob pena de serem frustrados os objetivos deste meio de prova.
Após as interceptações terem sido concluídas, os investigados e seus advogados terão amplo acesso aos
diálogos interceptados a fim de exercerem o contraditório. Contudo, mesmo após o sigilo ter sido
levantado com relação aos investigados, o processo continuará em segredo de justiça quanto ao conteúdo
das interceptações que não poderão ser acessados por qualquer pessoa, mas apenas pelos juridicamente
interessados. É, portanto, ilegal a divulgação dos diálogos captados por meio de interceptação telefônica
considerando que há uma violação à intimidade das pessoas envolvidas.
Por fim, cumpre relembrar que constitui crime “quebrar segredo da Justiça” nos processos envolvendo
interceptação telefônica, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei (art. 10 da Lei
n. 9.296/96).
Eficácia objetiva da autorização e encontro fortuito de provas de outros crimes
Como visto acima, o art. 2º da Lei exige que seja descrita com clareza a situação objeto da investigação. O
juiz, ao conceder a autorização, deverá também descrever, em sua decisão, o(s) crime(s) que estão sendo
investigados.
Pode acontecer, no entanto, que, a partir dos diálogos surjam notícias de outros delitos praticados pelos
suspeitos ou por terceiros. Ex: em uma interceptação para apurar o tráfico de drogas, descobre-se que a
organização criminosa assassinou um rival na semana anterior.
Diante disso, indaga-se: as conversas interceptadas podem ser utilizadas para provar outros crimes
diferentes daqueles para os quais a interceptação foi inicialmente autorizada?
SIM. Vale para todos os crimes que forem sendo descobertos. É a posição do STF e do STJ. A isso se dá o
nome de “descoberta casual”, “encontro fortuito” ou “serendipidade” (serendipity).
O STJ possui julgados afirmando, inclusive, que, se o crime eventualmente descoberto for apenado com
detenção, ainda assim a interceptação será aproveitada:
(...) Se, no curso da escuta telefônica – deferida para a apuração de delitos punidos exclusivamente com
reclusão – são descobertos outros crimes conexos com aqueles, punidos com detenção, não há porque
excluí-los da denúncia, diante da possibilidade de existirem outras provas hábeis a embasar eventual
condenação. (...) (RHC 13.274/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 19.08.2003).

3) Se um juiz de 1ª instância determina a interceptação de uma pessoa e esta mantém contato telefônico
com autoridade com foro privativo, tal conversa poderá ser gravada e ser mantida nos autos?
www.dizerodireito.com.br
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2) O titular do direito de uso da linha poderá realizar a interceptação telefônica das comunicações
envolvendo duas outras pessoas?
NÃO. “Nem mesmo o titular do direito de uso da linha telefônica pode interceptar comunicações
telefônicas que outras pessoas realizem utilizando-se de sua linha telefônica. Afinal de contas, o titular do
sigilo das comunicações telefônicas não é o dono da linha, mas sim os interlocutores. A rigor, configura
crime realizar interceptação de comunicação telefônica sem prévia autorização judicial (Lei n. 9.296/96,
art. 10).” (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói: Impetus, 2013, p. 732).
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Observações finais interessantes:
1) Existe alguma hipótese em que a interceptação telefônica pode ocorrer fora da hipótese legal e sem
ordem judicial?
SIM. No caso de Estado de Defesa (art. 136, § 1º, I, “c”) e Estado de Sítio (art. 139, III, CF/88). Em tais
situações, o decreto que institui o Estado de Defesa ou Estado de Sítio poderá prever medidas que
restrinjam a garantia ao sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas.

SIM. Se uma autoridade com foro privativo mantém contato telefônico com pessoa que está com seu
telefone “grampeado” por decisão de juiz de 1ª instância, a gravação dessas conversas não é nula por
violação ao foro por prerrogativa de função considerando que não era a autoridade quem estava sendo
interceptada. Nesse sentido já decidiu a 6ª Turma do STJ no HC 227.263-RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina
(Des. convocado do TJ-RS), julgado em 27/3/2012.

4.6 QUEBRA DOS SIGILOS FINANCEIRO, BANCÁRIO E FISCAL (art. 3º VI)
Outra técnica de investigação para o combate ao crime organizado consiste no “afastamento dos sigilos
financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica”.
Sigilo financeiro e bancário
O sigilo financeiro é tratado pela Lei Complementar n. 105/2001, cujo art. 1º preconiza:
Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços
prestados.
Desse modo, pode-se conceituar o sigilo financeiro como sendo o dever que as instituições financeiras
possuem de não revelar, indevidamente, as informações sobre as movimentações e operações financeiras
dos usuários dos serviços.
No § 1º do art. 1º da LC 105/2001, o legislador elenca quem são consideradas instituições financeiras. A
lista é extensa e abrange bancos de qualquer espécie, distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de
câmbio e até as bolsas de valores.
Qual é a diferença entre o sigilo financeiro e o sigilo bancário?
O sigilo bancário é o dever que os bancos possuem de não revelar os dados bancários dos usuários dos
serviços. No entanto, os bancos são enquadrados como “instituições financeiras”. Dessa forma, o sigilo
bancário está contido dentro do sigilo financeiro. Em outras palavras, o sigilo financeiro engloba os dados
bancários (informações movimentadas pelos bancos) e também outros dados, como no caso das bolsas de
valores.
O sigilo pode ser afastado apenas no caso de crime praticados por organização criminosa?
O § 4º do art. 1º da Lei prevê que a quebra de sigilo financeiro poderá ser decretada, quando necessária
para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial.
O Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e as instituições financeiras deverão prestar as
informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às
partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide (art. 3º).
A quebra de sigilo fora das hipóteses autorizadas pela LC 105/2001 configura crime, sancionado com pena
de 1 a 4 anos de reclusão, e multa (art. 10).
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Sigilo fiscal
O sigilo fiscal é o dever que as Fazendas Públicas possuem de não revelar, indevidamente, as informações
sobre os dados fiscais dos contribuintes.
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De igual modo, comete crime, com a mesma pena, aquele que omitir, retardar injustificadamente ou
prestar falsamente as informações requeridas nos termos da LC 105/2001 (parágrafo único do art. 10).

O tema é tratado pelo art. 198 do CTN:
www.dizerodireito.com.br

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda
Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja
comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o
objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.
§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante
processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante
recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.
§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:
I – representações fiscais para fins penais;
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;
III – parcelamento ou moratória.
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Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de
polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando
solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização
judicial, que estabelecerá seus limites.
§ 1o Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o
Ministério Público.
§ 2o Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1o e se a prova não
puder ser produzida por outros meios disponíveis.
§ 3o A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações,
desde que comprovada sua necessidade.
§ 4o Findo o prazo previsto no § 3o, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que
imediatamente cientificará o Ministério Público.
§ 5o No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o
Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.
Art. 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração
de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e,
quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração.
Art. 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que
possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado.
§ 1o As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz
competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após manifestação do Ministério Público
na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o
êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado.
§ 2o Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério
Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente.
§ 3o Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada
mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao
Ministério Público e à autoridade judicial.
Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da
investigação, responderá pelos excessos praticados.
Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso
da investigação, quando inexigível conduta diversa.

153

4.7 INFILTRAÇÃO DE AGENTES (arts. 10 a 14)

Art. 14. São direitos do agente:
I - recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada;
II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9o da Lei no 9.807, de 13 de
julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas;
III - ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas
durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário;
IV - não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua
prévia autorização por escrito.

4.8 COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS.
7. DELITO DE PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
A Lei 12.850/2013, em seu art. 2º, prevê um novo tipo penal para as pessoas que promoverem,
constituírem, financiarem ou integrarem organização criminosa.
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização
criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais
infrações penais praticadas.
Bem jurídico protegido
A paz pública.
Sujeito ativo
Pode ser qualquer pessoa (crime comum).
Sujeito passivo
É a sociedade.
Análise das elementares do tipo
 Promover: impulsionar, fomentar, incentivar.
 constituir: criar, formar, fazer nascer.
 financiar: prover as despesas, custear.
 integrar: fazer parte, ser membro.
 pessoalmente: praticando atos em nome próprio.
 ou por interposta pessoa: utilizando-se de “laranjas”.
 organização criminosa: cujo conceito está no § 1º do art. 1º da Lei (trata-se de norma penal em branco
impróprio homovitelínea).
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Consumação
Cuida-se de crime formal. Consuma-se quando o agente promover, constituir, financiar ou integrar a
organização criminosa, não se exigindo a ocorrência de resultado naturalístico.
O momento consumativo irá variar de acordo com o núcleo do verbo praticado.
Para que este delito se consume, não é necessário que a organização criminosa chegue a praticar alguma
infração penal, bastando que ela tenha este objetivo. Ex: nove pessoas fazem uma reunião e decidem se

154

Elemento subjetivo
É o dolo. Exige especial fim de agir (“dolo específico”)? Rogério Sanches defende que precisa do animus
associativo. Checar.

associar com objetivo de praticar diversos assaltos a bancos. O grupo precisava de dinheiro e procura a
ajuda de Pedro (traficante de drogas), que entrega ao a eles 100 mil reais a fim de que comprem armas
para os roubos. Antes mesmo de ter sido praticado o primeiro roubo, estas dez pessoas já consumaram a
prática do delito do art. 2º da Lei 12.850/2013, os nove primeiros no verbo “integrar” (quando a reunião foi
feita) e Pedro quanto ao núcleo “financiar” (quando entregou a quantia).
Caso a organização criminosa cometa os delitos, haverá concurso material entre o crime do art. 2º e as
demais infrações penais praticadas.
Tentativa
A tentativa é possível. Ex: o agente iria enviou uma quantia em dinheiro para financiar a organização criminosa,
mas o montante foi apreendido pela polícia antes que chegasse ao destino.
Impedir ou embaraçar investigação de organização criminosa
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de
infração penal que envolva organização criminosa.
Impedir: evitar que a investigação se inicie.
Embaraçar: atrapalhar, causar transtorno ao curso da investigação.
Caso o sujeito ativo impeça ou embarace a investigação mediante a prática de atos ilícitos, haverá concurso
formal de crimes. Ex: o agente ameaça o Delegado que conduz o inquérito instaurado para apurar a organização
criminosa. Haverá concurso entre o delito do § 1º e o de coação no curso do processo (art. 344 do CP).
Causa de aumento pela organização criminosa armada
§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de
arma de fogo.
Trata-se de uma causa de aumento de pena pelo fato de a organização criminosa demonstrar uma maior
potencialidade lesiva neste caso.
O tipo não exige que haja pluralidade de armas. Bastando que haja uma arma de fogo incidirá a causa de
aumento.
Somente haverá o aumento se o emprego for de arma de fogo, não se aplicando em caso de outras
espécies de arma.
Agravante ao(s) comandante(s) da organização criminosa
§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa,
ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
Trata-se de uma agravante especial. A previsão, contudo, era desnecessária porque esta circunstância já
era agravada pelo art. 62, I, do CP:
Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que:
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
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§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
I - se há participação de criança ou adolescente;
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a
prática de infração penal;
III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;
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Causas de aumento de pena

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.
Afastamento cautelar do funcionário público integrante da organização criminosa
§ 5º Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o
juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.
A previsão é correta e muito mais sensata que o afastamento automático previsto no art. 17-D da Lei de
Lavagem de Dinheiro.
Vale ressaltar que, por se tratar de medida cautelar penal, esta deverá ser devidamente fundamentada e só
poderá ser decretada caso sejam preenchidos dois requisitos:
a) Existência de indícios suficientes de que o funcionário integra a organização criminosa;
b) Necessidade de seu afastamento para o êxito da investigação ou instrução processual.
O afastamento cautelar poderá ocorrer na fase investigatória (inquérito policial ou investigação realizada
pelo MP) ou após o processo penal já ter sido instaurado.
Efeito extrapenal específico da condenação do funcionário público
§ 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função,
emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8
(oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.

Acompanhamento do Ministério Público no inquérito para apurar participação de policial
§ 7º Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de
Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para
acompanhar o feito até a sua conclusão.
Trata-se de expressão da atribuição do Ministério Público para exercer o controle externo da atividade
policial (art. 129, VII, da CF/88).

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Prevista no art. 288 do Código Penal.
Constitui um tipo penal autônomo, ou seja, um
crime próprio.
Exige a associação de, no mínimo, 3 pessoas.
Também exige estabilidade ou permanência.
Não exige organização.
Não exige divisão de tarefas.
Não se exige esse objetivo para configurar a
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ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Prevista no § 1º do art. 1º da Lei 12.850/2013.
Não constitui um tipo penal (crime), mas sim uma
figura penal que revela um modo organizacional
para a prática de delitos.
Exige a associação de, no mínimo, 4 pessoas.
Exige estabilidade ou permanência.
Exige organização.
Exige divisão de tarefas.
Exige que as pessoas tenham o objetivo de obter,
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PONTO IMPORTANTE:
Qual é a diferença entre organização criminosa e associação criminosa?
Como vermos com detalhes mais a frente, a Lei 12.850/2013 alterou o art. 288 do CP transformando o
delito de “quadrilha ou bando” em “associação criminosa”. Vamos comparar o conceito de “organização
criminosa” com a definição do crime de “associação criminosa”.

direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza.
Somente se configura se a associação for para a
prática de infrações penais cuja pena máxima seja
igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de
caráter transnacional.

associação, bastando que os associados tenham “o
fim de cometer crimes”.
Estará configurada se os agentes associarem-se, de
forma específica, para a prática de quaisquer
crimes, não importando a pena ou outras
circunstâncias.

Desse modo, conclui-se que:
 nem toda associação criminosa será uma organização criminosa (exs: associação criminosa com apenas
3 pessoas; associação criminosa sem organização ou sem divisão de tarefas; associação criminosa
voltada a prática de crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos e que não tenham caráter
transnacional).
 entretanto, toda organização criminosa é uma associação criminosa (os integrantes da organização
criminosa praticam, em tese, o delito do art. 288 do CP).
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“Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação; a destra do Senhor faz proezas.
A destra do Senhor se exalta; a destra do Senhor faz proezas.
Não morrerei, mas viverei; e contarei as obras do Senhor.”
Salmos 118:15-17
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