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DIREITO CONSTITUCIONAL
PERDA DO MANDATO DE DEPUTADOS E SENADORES
Quando a condenação do Deputado Federal ou Senador ultrapassar 120 dias
em regime fechado, a perda do mandato é consequência lógica
Se o STF condenar um parlamentar federal e decidir que ele deverá perder o cargo, isso
acontece imediatamente ou depende de uma deliberação da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal respectivamente?
• Se o Deputado ou Senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado: a perda do
cargo será uma consequência lógica da condenação. Neste caso, caberá à Mesa da Câmara ou
do Senado apenas declarar que houve a perda (sem poder discordar da decisão do STF), nos
termos do art. 55, III e § 3º da CF/88.
• Se o Deputado ou Senador for condenado a uma pena em regime aberto ou semiaberto: a
condenação criminal não gera a perda automática do cargo. O Plenário da Câmara ou do
Senado irá deliberar, nos termos do art. 55, § 2º, se o condenado deverá ou não perder o
mandato.
STF. 1ª Turma. AP 694/MT, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 2/5/2017 (Info 863).
STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

DIREITO ADMINISTRATIVO
AGENTES POLÍTICOS
Exercentes de mandato eletivo que não forem vinculados a regime próprio
deverão pagar contribuição previdenciária ao RGPS
Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato
eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, aos Estados e ao Distrito Federal ou aos
Municípios, após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio
de previdência.
STF. Plenário. RE 626837/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/5/2017 (repercussão geral) (Info
866).
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DIREITO CIVIL /
DIREITO DO CONSUMIDOR
RESPONSABILIDADE CIVIL E TRANSPORTE AÉREO
Transporte aéreo internacional e aplicabilidade das Convenções de Varsóvia e de Montreal
Importante!!!
Em caso de extravio de bagagem ocorrido em transporte internacional envolvendo
consumidor, aplica-se o CDC ou a indenização tarifada prevista nas Convenções de Varsóvia e
de Montreal?
As Convenções internacionais.
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor.
Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo,
quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade.
STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso,
julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 866).

RESPONSABILIDADE CIVIL E TRANSPORTE AÉREO
Prazo prescricional em caso de acidente aéreo
Importante!!!
Qual é o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo em
voo doméstico? 5 anos, segundo entendimento do STJ, aplicando-se o CDC.
Qual é o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo em
voo internacional? 2 anos, com base no art. 29 da Convenção de Varsóvia.
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor.
STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso,
julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 866).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO
Obrigação de fazer não está sujeita a precatório
Importante!!!
A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime
constitucional dos precatórios.
Assim, em caso de “obrigação de fazer”, é possível a execução provisória contra a Fazenda
Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal. Ex: sentença determinando
que a Administração institua pensão por morte para dependente de ex-servidor.
STF. Plenário. RE 573872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/5/2017 (repercussão geral)
(Info 866).

DIREITO PENAL
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
Bisavô é considerado ascendente para os fins da causa de aumento do art. 226, II, do CP
No caso de crimes contra a liberdade sexual (arts. 213 a 216-A) e crimes sexuais contra
vulnerável (arts. 217-A a 218-B), se o autor do delito for ascendente da vítima, a pena deverá
ser aumentada de metade (art. 226, II, do CP).
O bisavô está incluído dentro dessa expressão “ascendente”.
O bisavô está no terceiro grau da linha reta e não há nenhuma regra de limitação quanto ao
número de gerações.
Assim, se o bisavô pratica estupro de vulnerável contra sua bisneta, deverá incidir a causa de
aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.
STF. 2ª Turma. RHC 138717/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Não se pode invocar a teoria do domínio do fato,
pura e simplesmente, sem nenhuma outra prova
O diretor-geral da empresa de telefonia Vivo foi denunciado pelo fato de que na filial que
funciona no Estado de Pernambuco teriam sido inseridos elementos inexatos em livros fiscais.
Diante disso, o Ministério Público denunciou o referido diretor pela prática de crime contra a
ordem tributária (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90).
A denúncia aponta que, na condição de diretor da empresa, o acusado teria domínio do fato, o
poder de determinar, de decidir, e de fazer com que seus empregados contratados
executassem o ato, sendo responsável pelo delito.
O STF determinou o trancamento da ação penal afirmando que não se pode invocar a teoria
do domínio do fato, pura e simplesmente, sem nenhuma outra prova, citando de forma
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genérica o diretor estatutário da empresa para lhe imputar um crime fiscal que teria sido
supostamente praticado na filial de um Estado-membro onde ele nem trabalha de forma fixa.
Em matéria de crimes societários, a denúncia deve apresentar, suficiente e adequadamente, a
conduta atribuível a cada um dos agentes, de modo a possibilitar a identificação do papel
desempenhado pelos denunciados na estrutura jurídico-administrativa da empresa.
Não se pode fazer uma acusação baseada apenas no cargo ocupado pelo réu na empresa.
STF. 2ª Turma. HC 136250/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

LAVAGEM DE DINHEIRO
Condenação por lavagem no “caso Maluf”
Pratica o crime de lavagem de dinheiro o Deputado Federal que encobre (oculta) o dinheiro
recebido decorrente de corrupção passiva, utilizando-se, para tanto, de contas bancárias e
fundos de investimentos situados na Ilha de Jersey, abertos em nome de empresas “offshores”,
com o objetivo de encobrir a verdadeira origem, natureza e propriedade dos referidos aportes
financeiros.
STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

LAVAGEM DE DINHEIRO
Lavagem de dinheiro, na modalidade “ocultar”, é crime permanente
O delito de lavagem de bens, direitos ou valores (“lavagem de dinheiro”), previsto no art. 1º
da Lei nº 9.613/98, quando praticado na modalidade de ocultação, tem natureza de crime
permanente.
A característica básica dos delitos permanentes está na circunstância de que a execução
desses crimes não se dá em um momento definido e específico, mas em um alongar temporal.
Quem oculta e mantém oculto algo, prolonga a ação até que o fato se torne conhecido.
Assim, o prazo prescricional somente tem início quando as autoridades tomam conhecimento
da conduta do agente.
STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

LAVAGEM DE DINHEIRO
Culpabilidade de parlamentar que exerce mandato há muitos anos é mais intensa
Na primeira fase da dosimetria em caso de condenação por lavagem de dinheiro, o órgão
julgador poderá aumentar a pena-base do Deputado Federal que exerce mandato há muitos
anos, sob o argumento de que sua culpabilidade é mais intensa.
A transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para
o exercício do poder enseja juízo de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se
tratando de um cidadão comum.
STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).
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LAVAGEM DE DINHEIRO
Reprovabilidade do crime cometido por “homem público” é maior
Se um Deputado Federal que exerce mandato há muitos anos é condenado, o órgão julgador
poderá aumentar a pena-base atribuindo destaque negativo para a “reprovabilidade”.
A circunstância de o réu ser homem de longa vida pública, acostumado com regras jurídicas,
enseja uma maior reprovabilidade em sua conduta considerando a sua capacidade acentuada
de conhecer e compreender a necessidade de observar as normas.
STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

LAVAGEM DE DINHEIRO
Pena pode ser aumentada se a lavagem de dinheiro ocorreu por meio
de várias transações financeiras envolvendo diversos países
A pena-base pode ser aumentada, no que tange às “circunstâncias do crime”, se a lavagem de
dinheiro ocorreu num contexto de múltiplas transações financeiras e de múltipla
transnacionalidade, o que interfere na ordem jurídica de mais de um Estado soberano.
STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

LAVAGEM DE DINHEIRO
Pena pode ser aumentada se o crime de lavagem envolveu grandes somas de valores
Se a lavagem de dinheiro envolveu valores vultosos, a pena-base poderá ser aumentada
(“consequências do crime”) tendo em vista que, neste caso, considera-se que o delito violou o
bem jurídico tutelado de forma muito mais intensa do que o usual.
STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

LEI DE DROGAS
A grande quantidade de droga, isoladamente, não constitui fundamento idôneo
para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da LD
Se o réu é primário e possui bons antecedentes, o juiz pode, mesmo assim, negar o benefício do
art. 33, § 4º da LD argumentando que a quantidade de drogas encontrada com ele foi muito
elevada?
O tema é polêmico.
1ª Turma do STF: encontramos precedentes afirmando que a grande quantidade de droga
pode ser utilizada como circunstância para afastar o benefício. Nesse sentido: não é crível que
o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma,
a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição
prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
18/10/2016. Info 844).
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2ª Turma do STF: a quantidade de drogas encontrada não constitui, isoladamente, fundamento
idôneo para negar o benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
(RHC 138715/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/5/2017. Info 866).
STF. 2ª Turma. RHC 138715/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/5/2017 (Info 866).
Obs: o tema acima não deveria ser cobrado em uma prova objetiva, mas caso seja perguntado, penso
que a 2ª corrente é majoritária.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
SEGURADOS
Exercentes de mandato eletivo que não forem vinculados a regime próprio
deverão pagar contribuição previdenciária ao RGPS
Importante!!!
Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato
eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, aos Estados e ao Distrito Federal ou aos
Municípios, após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio
de previdência.
STF. Plenário. RE 626837/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/5/2017 (repercussão geral) (Info
866).
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