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Transgênero pode alterar seu prenome e gênero no registro civil mesmo sem fazer cirurgia de
transgenitalização e mesmo sem autorização judicial
O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua
classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação
de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como
diretamente pela via administrativa.
Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do
termo “transgênero”.
Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a
expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por
determinação judicial.
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Imutabilidade relativa do nome
Em regra, o nome é imutável. É o chamado princípio da imutabilidade relativa do nome civil.
A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome),
estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua
modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas
como excepcionais por decisão judicial (art. 57 da Lei nº 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo
motivo e ausência de prejuízo a terceiros.
STJ. 4ª Turma. REsp 1138103/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
06/09/2011.

//
Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a
requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais
registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre
a origem dos atos.
STF. Plenário. RE 670422/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/8/2018 (repercussão geral)
(Info 911).
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.
Publicação não autorizada da imagem da pessoa com fins econômicos ou empresariais
Súmula 403-STJ: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada
da imagem de pessoa com fins econômicos ou empresariais.
Uso de imagem de pessoa pública com fins exclusivamente econômicos e publicitários
Ainda que se trate de pessoa pública, o uso não autorizado da sua imagem, com fins
exclusivamente econômicos e publicitários, gera danos morais.
Assim, a obrigação de indenizar, tratando-se de direito à imagem, decorre do próprio uso
indevido desse direito, não sendo necessário provar a existência de prejuízo. Trata-se de dano
in re ipsa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.102.756-SP, Rel. Min. Nancy Andrigui, julgado em 20/11/2012).
Requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil
O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não é causa,
por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014 (Info
554).
Desconsideração de sociedade limitada modesta e responsabilização do sócio não gerente
Na hipótese em que tenha sido determinada a desconsideração da personalidade jurídica de
sociedade limitada modesta na qual as únicas sócias sejam mãe e filha, cada uma com metade
das quotas sociais, é possível responsabilizar pelas dívidas dessa sociedade a sócia que, de
acordo com o contrato social, não exerça funções de gerência ou administração.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.315.110-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/5/2013 (Info 524).
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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
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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).

//
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).
(I)legitimidade da pessoa jurídica para recorrer contra a decisão que determina a
desconsideração
Em uma execução proposta pelo credor contra a empresa devedora, se o juiz determinar a
desconsideração da personalidade jurídica e a penhora dos bens dos sócios, a pessoa jurídica
tem legitimidade para recorrer contra essa decisão, desde que o recurso seja interposto com o
objetivo de defender a sua autonomia patrimonial, isto é, a proteção da sua personalidade. No
recurso, a pessoa jurídica não pode se imiscuir indevidamente na esfera de direitos dos sócios
ou administradores incluídos no polo passivo por força da desconsideração.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.421.464-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/4/2014 (Info 544).
NEGÓCIO JURÍDICO
Fraude contra credores e requisito da anterioridade do crédito
Não é suficiente para afastar a anterioridade do crédito que se busca garantir (requisito exigido
para a caracterização de fraude contra credores) a assinatura de contrato particular de
promessa de compra e venda de imóvel não registrado e desacompanhado de qualquer outro
elemento que possa evidenciar, perante terceiros, a realização prévia desse negócio jurídico.
Em outras palavras, para que haja a fraude contra credores, a dívida deve ser anterior à
alienação realizada pelo devedor. Caso esta alienação tenha sido feita por meio de instrumento
particular, a data que será considerada como sendo a da alienação não é aquela constante do
contrato (porque seria muito fácil de falsificar), mas sim a data na qual este negócio jurídico foi
registrado no Cartório. Isso porque é com o registro da promessa de compra e venda no Cartório
de Registro de Imóveis que o direito do promissário comprador alcança terceiros estranhos à
relação contratual originária.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.217.593-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/3/2013 (Info 518).
Fraude contra credores, alienações sucessivas e boa-fé do último adquirente
Em uma ação pauliana, se ficar comprovado que o bem foi sucessivamente alienado
fraudulentamente para diversas pessoas, mas que, ao final, o atual adquirente estava de boafé, neste caso deverá o juiz reconhecer que é eficaz o negócio jurídico por meio do qual o último
proprietário adquiriu o bem, devendo-se condenar os réus que agiram de má-fé a indenizar o
autor da pauliana, pagando o valor do bem que foi adquirido fraudulentamente.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.100.525-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/4/2013 (Info
521).
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Impossibilidade de convalidação de negócio jurídico celebrado mediante a falsificação de
assinatura de sócio
Não são convalidáveis os negócios jurídicos celebrados com o intuito de alterar o quadro
societário de sociedade empresária por meio da falsificação de assinatura de sócio, ainda que o
próprio sócio prejudicado pelo falso tenha, por escritura pública, concedido ampla, geral e
irrevogável quitação, a fim de ratificar os negócios jurídicos.
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Fraude contra credores e inviabilidade dos embargos de terceiro
Súmula 195-STJ: Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.

//
STJ. 3ª Turma. REsp 1.368.960-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 7/6/2016 (Info
585).
PRESCRIÇÃO
Prazo prescricional na responsabilidade contratual é de 10 anos e na responsabilidade
extracontratual é de 3 anos
É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em
inadimplemento contratual.
É adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de
responsabilidades contratual e extracontratual.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade CONTRATUAL, aplica-se a regra geral (art.
205 CC/2002) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos.
Para fins de prazo prescricional, o termo “reparação civil” deve ser interpretado de forma
restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil
extracontratual.
Resumindo. O prazo prescricional é assim dividido:
• Responsabilidade civil extracontratual (reparação civil): 3 anos (art. 206, § 3º, V, do CC).
• Responsabilidade contratual (inadimplemento contratual): 10 anos (art. 205 do CC).
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018 (Info 632).
OBRIGAÇÕES
É possível que o cassino cobre no Brasil por dívidas de jogo contraídas no exterior
A cobrança de dívida de jogo contraída por brasileiro em cassino que funciona legalmente no
exterior é juridicamente possível e não ofende a ordem pública, os bons costumes e a soberania
nacional.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.628.974-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/6/2017
(Info 610).
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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.
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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).

//
Termo inicial dos juros e correção
Termo inicial dos JUROS MORATÓRIOS
(em caso de danos morais ou materiais)
Responsabilidade EXTRACONTRATUAL
Responsabilidade CONTRATUAL
• Obrigação líquida: os juros são contados a
partir do VENCIMENTO da obrigação (art.
397). É o caso das obrigações com mora ex
Os juros fluem a partir do EVENTO DANOSO
re.
(art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
• Obrigação ilíquida: os juros fluem a partir
da CITAÇÃO (art. 405 do CC). É o caso das
obrigações com mora ex persona.
Termo inicial da CORREÇÃO MONETÁRIA
Danos MATERIAIS
Danos MORAIS
(Responsabilidade contratual ou
(Responsabilidade contratual ou
extracontratual)
extracontratual)
Incide correção monetária sobre dívida por
A correção monetária do valor da
ato ilícito (contratual ou extracontratual) a
indenização do dano moral incide desde a
partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula
data do ARBITRAMENTO (Súmula 362 do
43 do STJ)
STJ).
Termo inicial da correção monetária em caso de ato ilícito
Súmula 43-STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.
Termo inicial da correção monetária em caso de dano moral
Súmula 362-STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento.
Termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual
Súmula 54-STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.
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Taxa de juros nos contratos bancários superior ao duodécuplo da mensal
Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
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Termo inicial de juros moratórios quando fixada pensão mensal a título de responsabilidade
civil extracontratual
Na responsabilidade civil extracontratual, se houver a fixação de pensionamento mensal, os
juros moratórios deverão ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, e não da
data do evento danoso ou da citação.
Não se aplica ao caso a súmula 54 do STJ, que somente tem incidência para condenações que
são fixadas em uma única parcela. Se a condenação for por responsabilidade extracontratual,
mas o juiz fixar pensão mensal, neste caso, sobre as parcelas já vencidas incidirão juros de mora
a contar da data em que venceu cada prestação. Sobre as parcelas vincendas, em princípio não
haverá juros de mora, a não ser que o devedor atrase o pagamento, situação na qual os juros
irão incidir sobre a data do respectivo vencimento.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.270.983-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/3/2016 (Info 580).

//

Taxa de juros nos contratos bancários e impossibilidade de comprovar a taxa de juros
contratada
Súmula 530-STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada — por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento
aos autos —, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% a.a.
Súmula 382-STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade.
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).
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Cobrança de encargos ilegais, durante o período da normalidade contratual
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.
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Possibilidade de redução de ofício da cláusula penal manifestamente excessiva
Constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal contratada, o magistrado
deverá, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução.
Fundamento: CC/Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.447.247-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/04/2018 (Info
627).
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Via processual adequada para se requerer sanção por cobrança judicial de dívida já adimplida
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida
(art. 1.531 do CC 1916 / art. 940 do CC 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa,
independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.111.270-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 25/11/2015 (recurso repetitivo)
(Info 576).
Necessidade de demonstração de má-fé do credor para condenação ao pagamento em dobro
Para que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida
já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art. 940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de
má-fé do credor. Permanece válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva,
mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art. 940 do CC 2002).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.111.270-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 25/11/2015 (recurso repetitivo)
(Info 576).
RESPONSABILIDADE CIVIL
Responsabilidade civil no caso de ato praticado em estado de necessidade
O ato praticado em estado de necessidade é lícito, conforme previsto no art. 188, II do CC. No
entanto, mesmo sendo lícito, não afasta o dever do autor do dano de indenizar a vítima quando
esta não tiver sido responsável pela criação da situação de perigo (art. 929).
Desse modo, o causador do dano, mesmo tendo agido em estado de necessidade, deverá
indenizar a vítima e, depois, se quiser, poderá cobrar do autor do perigo aquilo que pagou (art.
930).
Vale ressaltar, no entanto, que o valor desta indenização deverá ser fixado com
proporcionalidade, evitando-se a imposição de valores abusivos (desproporcionais) para alguém
que estava agindo de forma lícita.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.292.141-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2012 (Info 513).
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Responsabilidade civil dos genitores pelos danos causados por filho maior esquizofrênico
Os pais de portador de esquizofrenia paranoide que seja solteiro, maior de idade e more
sozinho, têm responsabilidade civil pelos danos causados durante os recorrentes surtos
agressivos de seu filho, no caso em que eles, plenamente cientes dessa situação, tenham sido
omissos na adoção de quaisquer medidas com o propósito de evitar a repetição desses fatos,
deixando de tomar qualquer atitude para interditá-lo ou mantê-lo sob sua guarda e companhia.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.101.324-RJ,Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/10/2015 (Info
573).
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Responsabilidade civil dos pais por danos causados por filho menor
A responsabilidade dos pais por filho menor (responsabilidade por ato ou fato de terceiro) é
objetiva, nos termos do art. 932, I, do CC, devendo-se comprovar apenas a culpa na prática do
ato ilícito daquele pelo qual são os pais responsáveis legalmente (ou seja, é necessário provar
apenas a culpa do filho).
Contudo, há uma exceção: os pais só respondem pelo filho incapaz que esteja sob sua
autoridade e em sua companhia; assim, os pais, ou responsável, que não exercem autoridade
de fato sobre o filho, embora ainda detenham o poder familiar, não respondem por ele.
Desse modo, a mãe que, à época de acidente provocado por seu filho menor de idade, residia
permanentemente em local distinto daquele no qual morava o menor — sobre quem apenas o
pai exercia autoridade de fato — não pode ser responsabilizada pela reparação civil advinda do
ato ilícito, mesmo considerando que ela não deixou de deter o poder familiar sobre o filho.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.232.011-SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/12/2015
(Info 575).

//

Pessoa jurídica pode sofrer dano moral
Súmula 227-STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
Pessoa jurídica e dano moral por corte no fornecimento de energia elétrica
Pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que haja um ferimento de sua honra objetiva
(imagem, conceito e boa fama), de forma a abalar sua credibilidade, com repercussão
econômica.
Não é possível presumir a existência de dano moral pelo simples corte de energia elétrica por
parte da concessionária de serviço público, sendo necessária a comprovação da empresa
afetada de prejuízo à sua honra objetiva.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.298.689-RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 23/10/2012.
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).
Agressões físicas ou verbais praticadas por adulto contra criança geram dano moral in re ipsa
A conduta de um adulto que pratica agressão verbal ou física contra criança ou adolescente
configura elemento caracterizador da espécie do dano moral in re ipsa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.642.318-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 7/2/2017 (Info 598).
Ofensas proferidas por Rita Lee contra policiais militares em show geraram dano moral in re
ipsa
As ofensas generalizadas proferidas por cantora contra policias militares que realizavam a
segurança do show atingem, de forma individualizada, cada um dos integrantes da corporação
que estavam de serviço no evento e caracterizam dano moral in re ipsa, devendo a artista
indenizar cada um dos policiais que trabalhavam no local.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.677.524-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2017 (Info 609).
Acidente de carro sem vítimas: danos morais devem ser provados
Os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano
moral in re ipsa.
Vale ressaltar que é possível a condenação de danos morais em casos de acidente de trânsito,
no entanto, trata-se de situação excepcional, sendo necessário que a parte demonstre
circunstâncias peculiares que indiquem o extrapolamento da esfera exclusivamente
patrimonial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info
627).
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Possibilidade de cumulação de danos morais e danos estéticos
Súmula 387-STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.
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Possibilidade de cumulação de danos morais e danos materiais
Súmula 37-STJ: São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do
mesmo fato.

//
Danos morais não estão sujeitos à tarifação por meio de lei
Súmula 281-STJ: A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de
Imprensa.
Dano social não se confunde com dano material, moral ou estético
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, j. em 12/11/2014 (recurso repetitivo)
(Info 552).
RESPONSABILIDADE CIVIL E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
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).
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.
RESPONSABILIDADE CIVIL E LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Responsabilidade do autor do escrito e do proprietário do veículo de imprensa
Súmula 221-STJ: São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de
publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de
divulgação.
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Veículo locado
Súmula 492-STF: A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o
locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
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RESPONSABILIDADE CIVIL E ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
Responsabilidade civil e ausência de transferência do veículo
Súmula 132-STJ: A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do
antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

//

Responsabilidade do transportador
Súmula 187-STF: A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o
passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.
Valor recebido de DVPAT deve ser abatido da indenização
Súmula 246-STJ: O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente
fixada.
CONTRATO DE SEGURO
Contrato de seguro de danos pessoais e danos morais
Súmula 402-STJ: O contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo
cláusula expressa de exclusão.
Seguro e atraso no pagamento
Súmula 616-STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do
segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a
suspensão ou resolução do contrato de seguro.
Seguro de vida e suicídio
Súmula 610-STJ: O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de
seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva
técnica formada.
Está cancelada a súmula 61 do STJ, que tinha a seguinte redação: “O seguro de vida cobre o
suicídio não premeditado”.
Doença preexistente
Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é
ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé do segurado.
Cláusula de invalidez total deve abranger a incapacidade de exercer qualquer profissão
O fato de o beneficiário de seguro de vida ter sido reformado pelo Exército em razão de
incapacidade total para sua atividade habitual (serviço militar) não implica, por si só, o direito à
percepção de indenização securitária em seu grau máximo quando a apólice de seguro estipula
que esse grau máximo é devido no caso de invalidez total permanente para qualquer atividade
laboral.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.318.639-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/4/2016
(Info 582).
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Indenização securitária pelo valor do automóvel no momento do sinistro
No caso de contrato de seguro de automóvel, havendo perda total, a seguradora deverá
indenizar o segurado com base na tabela vigente na data do sinistro, e não na data do efetivo
pagamento (liquidação do sinistro).
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Seguro de veículos e transferência sem comunicação à seguradora
Súmula 465-STJ: Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se
exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia
comunicação.

//
É abusiva a cláusula de contrato de seguro de automóvel que, na ocorrência de perda total do
veículo, estabelece a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro) como parâmetro do
cálculo da indenização securitária a ser paga conforme o valor médio de mercado do bem, em
vez da data do sinistro.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.546.163-GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/5/2016
(Info 583).
O atraso do segurado em comunicar o seguro que houve um sinistro com o veículo nem sempre
irá gerar a perda da indenização securitária
O art. 771 do CC determina que o segurado deverá comunicar imediatamente à seguradora
quando ocorrer algum sinistro envolvendo o veículo, já que isso possibilita que esta tome
medidas que possam amenizar os prejuízos da realização do risco, bem como a sua propagação.
Esse dispositivo legal prevê que, se não houver esta comunicação imediata, o segurado perderá
o direito à indenização.
Vale ressaltar, no entanto, que, para que ocorra a sanção prevista no art. 771 do CC, é necessário
que fique demonstrada a ocorrência de uma omissão dolosa do segurado, que beire a má-fé, ou
culpa grave e que, com isso, prejudique, de forma desproporcional, a atuação da seguradora.
Assim, se o segurado demorou três dias para comunicar à seguradora que o veículo foi roubado
porque foi ameaçado pelo criminoso, ele não perderá o direito de ser indenizado já que, neste
caso, não poderia ser dele exigido comportamento diverso.
Resumindo: o segurado que, devido às ameaças de morte feitas pelo criminoso a ele e à sua
família, deixou de comunicar prontamente o roubo do seu veículo à seguradora não perde o
direito à indenização securitária (art. 771 do CC).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.404.908-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2/8/2016
(Info 590).
Via processual adequada para cobrança da indenização
A via adequada para cobrar a indenização securitária fundada em contrato de seguro de
automóvel é a ação de conhecimento (e não a ação executiva).
Não é possível propor diretamente a execução nesse caso porque o contrato de seguro de
automóvel não se enquadra como título executivo extrajudicial (art. 585 do CPC 1973 / art. 784
do CPC 2015).
Por outro lado, os contratos de seguro de vida, por serem dotados de liquidez, certeza e
exigibilidade, são títulos executivos extrajudiciais (art. 585, III, do CPC 1973 / art. 784, VI, do CPC
2015), podendo ser cobrados por meio de ação de execução.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.416.786-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2/12/2014
(Info 553).
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Aspectos processuais
Súmula 529-STJ: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação
pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador
do dano.
Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto
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Reajuste do valor do prêmio nos contratos de seguro de vida
A cláusula de contrato de seguro de vida que estabelece o aumento do prêmio do seguro de
acordo com a faixa etária mostra-se abusiva quando imposta ao segurado maior de 60 anos de
idade e que conte com mais de 10 anos de vínculo contratual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.376.550-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/4/2015 (Info 561).

//
com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice.
FIANÇA
Fiança prestada por fiador casado sem a autorização do cônjuge
Súmula 332-STJ: A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total
da garantia.
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. 4ª 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).
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É válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do
contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente a sua exoneração, efetuar, no período de
prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil.
STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1541364/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
01/09/2015.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.374.836-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/10/2013 (Info
534).
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Cláusula que prevê prorrogação da fiança em caso de prorrogação do contrato principal
É válida a cláusula que prevê a prorrogação automática da fiança em caso de prorrogação do
contrato principal?
SIM. É lícita (e, portanto, válida) cláusula em contrato de mútuo bancário que preveja
expressamente que a fiança prestada prorroga-se automaticamente com a prorrogação do
contrato principal.
Em regra, a fiança não se estende além do período de tempo previsto no contrato. Justamente
por isso, para que a fiança seja prorrogada, é preciso a concordância expressa do fiador. Sobre
o tema, o STJ editou, inclusive, um enunciado: Súmula 214-STJ: O fiador na locação não responde
por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.
No entanto, o STJ decidiu que é válido que o contrato preveja uma cláusula dizendo que, em
caso de prorrogação do contrato principal, a fiança (pacto acessório) também será prorrogada.
Havendo expressa e clara previsão contratual da manutenção da fiança, em caso de prorrogação
do contrato principal, o pacto acessório também é prorrogado automaticamente, seguindo a
sorte do principal.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.253.411-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/6/2015 (Info
565).
STJ. 3ª Turma. AgRg no AREsp 731.315/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 03/09/2015.
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Termo inicial do prazo para herdeiro pleitear anulação de fiança
O prazo decadencial para herdeiro do cônjuge prejudicado pleitear a anulação da fiança firmada
sem a devida outorga conjugal é de dois anos, contado a partir do falecimento do consorte que
não concordou com a referida garantia.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.273.639-SP, Rel. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/3/2016 (Info 581).
DIREITOS REAIS
Invalidade da penhora sobre a integralidade de imóvel submetido a time-sharing
É inválida a penhora da integralidade de imóvel submetido ao regime de multipropriedade
(time-sharing) em decorrência de dívida de condomínio de responsabilidade do organizador do
compartilhamento.
A multipropriedade imobiliária, mesmo não efetivamente codificada, possui natureza jurídica
de direito real, harmonizando-se com os institutos constantes do rol previsto no art. 1.225 do
Código Civil.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.546.165-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min.
João Otávio de Noronha, julgado em 26/4/2016 (Info 589).
CONDOMÍNIO COMUM
Inaplicabilidade do direito de preferência em contrato de compra e venda celebrado entre
condôminos
O direito de preferência previsto no art. 504 do CC aplica-se ao contrato de compra e venda
celebrado entre condômino e terceiro, e não àquele ajustado entre condôminos.
Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro
consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda,
poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo
de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.137.176-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 16/2/2016 (Info 577).
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
Condômino inadimplente e direito a voto
O condômino que estiver em débito com as obrigações condominiais não poderá votar nas
assembleias do condomínio (art. 1.335, III, do CC).
No entanto, se o condômino for proprietário de diversas unidades autônomas, ainda que
inadimplente em relação a uma ou algumas destas, terá direito de participação e de voto
relativamente às suas unidades que estejam em dia com as taxas do condomínio.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.375.160-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 1º/10/2013 (Info 530).
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Aplicação de multas sancionatória e moratória por inadimplência condominial contumaz
Se o condômino descumpre reiteradamente o dever de contribuir para as despesas do
condomínio (inciso I do art. 1.336 do CC), o condomínio poderá aplicar contra ele, além da multa
moratória (§ 1º do art. 1.336 do CC), multa sancionatória em razão de comportamento
"antissocial" ou "nocivo" (art. 1.337 do CC).
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Não se pode proibir o condômino inadimplente de usar as áreas comuns do condomínio
O condomínio, independentemente de previsão em regimento interno, não pode proibir, em
razão de inadimplência, condômino e seus familiares de usar áreas comuns, ainda que
destinadas apenas a lazer.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.564.030-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/8/2016 (Info
588).

//
Assim, o condômino que deixar de adimplir reiteradamente a importância devida a título de
cotas condominiais poderá, desde que aprovada a sanção em assembleia por deliberação de 3/4
(três quartos) dos condôminos, ser obrigado a pagar multa em até o quíntuplo do valor atribuído
à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade da falta e a sua reiteração.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.247.020-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/10/2015 (Info
573).
Aplicação de multa a condômino antissocial e direito de defesa
O Código Civil prevê que, se o condômino apresentar reiterado comportamento antissocial,
poderá ser punido com multa (art. 1.337, parágrafo único).
Essa sanção para o comportamento antissocial reiterado de condômino só poderá ser aplicada
se antes foram conferidas ao condômino as garantias da ampla defesa e do contraditório.
Enunciado 92-CJF: Art. 1.337: As sanções do art. 1.337 do novo Código Civil não podem ser
aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.365.279-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/8/2015 (Info
570).
Condomínio de fato e cobrança de taxa de manutenção
As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados
ou que a elas não anuíram.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.280.871-SP e REsp 1.439.163-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel.
para acórdão Min. Marco Buzzi, julgados em 11/3/2015 (recurso repetitivo) (Info 562)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
Desnecessidade de registro do contrato de alienação fiduciária de veículos no RTD
Quando for realizada a alienação fiduciária de um veículo, o contrato deverá ser registrado no
DETRAN e esta informação constará no CRV do automóvel.
É desnecessário o registro do contrato de alienação fiduciária de veículos em cartório.
STF. Plenário. RE 611639/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/10/2015 (repercussão
geral).
STF. Plenário. ADI 4333/DF e ADI 4227/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 21/10/2015
(Info 804).
Bem que já integrava o patrimônio do devedor
Súmula 28-STJ: O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já
integrava o patrimônio do devedor.
Obs: entendimento válido também para as demais espécies de alienação fiduciária.

Súmula 72-STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente.
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O aviso de recebimento da carta (AR) precisa ser assinado pelo próprio devedor?
NÃO. A Lei nº 13.043/2014 alterou o § 2º do art. 2º do DL 911/69, deixando expresso que não
se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.

14

Notificação do devedor inadimplente
Como é feita a notificação do devedor inadimplente? Precisa ser realizada por intermédio do
Cartório de Títulos e Documentos?
NÃO. Essa notificação é feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Logo, não
precisa ser realizada por intermédio do Cartório de RTD.

//

Notificação e dispensa de indicação do valor do débito
Súmula 245-STJ: A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por
alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.
Resposta
Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o termo inicial para a contagem
do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada
aos autos do mandado de citação devidamente cumprido (e não a data da execução da medida
liminar).
O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor
acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos
diversos:
a) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida; e
b) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.321.052-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/8/2016
(Info 588).
Obs1: a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha decidido pagar a
integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje a restituição.
Obs2: nesta defesa apresentada pelo devedor, é possível que ele invoque a ilegalidade das
cláusulas contratuais (ex: juros remuneratórios abusivos). Se ficar provado que o contrato era
abusivo, isso justificaria o inadimplemento e descaracterizaria a mora.
Aplicação das regras do DL 911/69 ao leasing
O arrendamento mercantil (também chamado de leasing) é uma espécie de contrato de locação,
no qual o locatário tem a possibilidade de, ao final do prazo do ajuste, comprar o bem pagando
uma quantia chamada de valor residual garantido (VRG).
A Lei nº 6.099/74 dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento
mercantil, mas não trata, de forma detalhada, a respeito das regras e procedimentos aplicáveis
nos casos de leasing.
Pensando nisso, a Lei nº 13.043/2014 determinou que o procedimento adotado pelo DL 911/69
para o caso de inadimplemento do devedor na alienação fiduciária, inclusive o regramento sobre
a ação de busca e apreensão, deveria ser também aplicado para o arrendamento mercantil.
Assim, a partir da Lei nº 13.043/2014 os procedimentos previstos no art. 2º, caput e § 2º e no
art. 3º do DL 911/69 (regras relacionadas com a alienação fiduciária) deverão ser aplicadas às
operações de arrendamento mercantil (leasing).
Alienação fiduciária não anotada no CRV
Súmula 92-STJ: A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no
certificado de registro do veículo automotor.
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Prévia interpelação para constituir em mora o devedor
Súmula 76-STJ: A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa
a prévia interpelação para constituir em mora o devedor.

15

PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Execução compulsória
Súmula 413-STF: O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá
direito a execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais.

//
Compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento
Súmula 412-STF: No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a
devolução do sinal, por quem o deu, ou a sua restituição em dobro, por quem o recebeu, exclui
indenização maior a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do
processo.
Embargos de terceiro
Súmula 84-STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.
Adjudicação compulsória e registro de compra e venda
Súmula 239-STJ: O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do
compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.
Hipoteca e promessa de compra e venda
Súmula 308-STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou
posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes
do imóvel.
BEM DE FAMÍLIA
Bem de família e pessoa que mora sozinha
Súmula 364-STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel
pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.
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.
Impenhorabilidade do único imóvel comercial do devedor que esteja alugado
Segundo a redação literal da 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."
A 2ª Turma do STJ, contudo, ampliou esta proteção e decidiu que também é impenhorável o
único imóvel COMERCIAL do devedor que esteja alugado quando o valor do aluguel é destinado
unicamente ao pagamento de locação residencial por sua entidade familiar.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.616.475-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016 (Info 591).
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Impenhorabilidade do imóvel em nome da sociedade empresária, mas no qual reside o sócio
A impenhorabilidade do bem de família no qual reside o sócio devedor não é afastada pelo fato
de o imóvel pertencer à sociedade empresária.
STJ. 4ª Turma. EDcl no AREsp 511.486-SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/3/2016 (Info 579).
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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).

//

Bem de família dado em garantia hipotecária
O bem de família é IMPENHORÁVEL quando for dado em garantia real de dívida por um dos
sócios da pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à
entidade familiar.
O bem de família é PENHORÁVEL quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares
do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que não se
beneficiaram dos valores auferidos. Assim, é possível a penhora de bem de família dado em
garantia hipotecária pelo casal quando os cônjuges forem os únicos sócios da pessoa jurídica
devedora.
STJ. 2ª Seção. EAREsp 848.498-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/04/2018 (Info
627).
Bem de família e vaga de garagem
Súmula 449-STJ: A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não
constitui bem de família para efeito de penhora.
Bem de família e imóvel rural
Tratando-se de bem de família que se constitua em imóvel rural, é possível que se determine a
penhora da fração que exceda o necessário à moradia do devedor e de sua família.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.237.176-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 4/4/2013 (Info 521).
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.
Possibilidade de penhora do bem de família do fiador
Súmula 549-STJ: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.
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Impenhorabilidade do bem de família e contratos de locação comercial
Não é penhorável o bem de família do fiador no caso de contratos de locação comercial.
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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).

//
Em outras palavras, não é possível a penhora de bem de família do fiador em contexto de
locação comercial.
STF. 1ª Turma. RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em
12/6/2018 (Info 906).
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
nº 8.009/90, devem ser interpretadas restritivamente.
STJ. 4ª Turma. REsp 997.261-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/3/2012.
Penhora do bem de família para pagamento de pensão alimentícia
O bem de família pode ser penhorado para pagar débitos relativos à pensão alimentícia.
Segundo o STJ, esses débitos de pensão alimentícia podem ser decorrentes de relações
familiares, como também os alimentos devidos em razão de obrigação de reparar danos
(obrigação oriunda de ato ilícito).
Assim, a impenhorabilidade do bem de família não pode ser oposta pelo devedor ao credor de
pensão alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.186.225-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 4/9/2012.
Penhora do bem de família e garantia de dívida
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 nº 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.
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Executado que aliena o bem de família pratica fraude à execução?
Existe fraude à execução quando o devedor, ciente de que existe execução contra si proposta,
aliena o bem de família?
O tema é polêmico, havendo decisões do STJ nos dois sentidos:
SIM. STJ. 3ª Turma. REsp 1364509/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/06/2014 (Info
545).
NÃO. STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 255.799/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado
em 17/09/2013; STJ. 4ª Turma. REsp 976.566/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
20/04/2010.
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Penhorabilidade de bem de família dado em hipoteca não registrada
O art. 3º da Lei nº 8.009/90 traz as hipóteses em que o bem de família legal pode ser penhorado.
O inciso V afirma que o imóvel poderá ser penhorado, mesmo sendo bem de família, se ele foi
dado como hipoteca (garantia real) de uma dívida em favor da entidade familiar e esta,
posteriormente, não foi paga. Neste caso, o bem de família poderá ser alienado e seu produto
utilizado para satisfazer o credor.
Vale ressaltar que não é necessário que a hipoteca esteja registrada no cartório de Registro de
Imóveis. Assim, a ausência de registro da hipoteca em cartório de registro de imóveis não afasta
a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90.
Em outras palavras, o fato de a hipoteca não ter sido registrada não pode ser utilizado como
argumento pelo devedor para evitar a penhora do bem de família.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.455.554-RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/6/2016
(Info 585).

//

Possibilidade de penhora de bem de família por má-fé do devedor
A renúncia ao bem de família é válida? O devedor pode oferecer seu bem de família para ser
penhorado?
Em regra, NÃO. O STJ possui diversos julgados afirmando que a proteção conferida ao instituto
de bem de família pela Lei 8.009/90 é uma norma cogente, uma questão de ordem pública. Logo,
não se admite que o titular desse benefício renuncie à sua proteção.
Exceção: não se deve desconstituir a penhora de imóvel sob o argumento de se tratar de bem
de família na hipótese em que, mediante acordo homologado judicialmente, o executado tenha
pactuado com o exequente a prorrogação do prazo para pagamento e a redução do valor de
dívida que contraíra em benefício da família, oferecendo o imóvel em garantia e renunciando
expressamente ao oferecimento de qualquer defesa, de modo que, descumprido o acordo, a
execução prosseguiria com a avaliação e praça do imóvel.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.461.301-MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5/3/2015 (Info
558).
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).
Bem adquirido com produto de crime é penhorável mesmo que tenha havido extinção da
punibilidade pelo cumprimento do sursis processual
Na execução civil movida pela vítima, não é oponível a impenhorabilidade do bem de família
adquirido com o produto do crime, ainda que a punibilidade do acusado tenha sido extinta em
razão do cumprimento das condições estipuladas para a suspensão condicional do processo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.091.236-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 15/12/2015 (Info 575).
Aplicação da Lei do Bem de família para penhoras anteriores
Súmula 205-STJ: A Lei 8.009/90 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência.
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Súmula 476-STJ: O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por
danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
STJ. 2ª Seção, DJe 19.6.2012.
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Súmula 475-STJ: Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que
recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou
intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
STJ. 2ª Seção, DJe 19.6.2012.
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Responsabilidade pela baixa após o pagamento
Após o pagamento do título protestado, o credor que foi pago tem a responsabilidade de
retirar o protesto lavrado?
NÃO. Após a quitação da dívida, incumbe ao DEVEDOR, providenciar o cancelamento do
protesto, salvo se foi combinado o contrário entre ele e o credor.
No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro
documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor,
após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.339.436-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 10/9/2014 (recurso repetitivo)
(Info 548).
É cabível a indenização por danos morais pela instituição financeira quando o cheque
apresentado fora do prazo legal e já prescrito é devolvido sob o argumento de insuficiência de
fundos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.297.353-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 16/10/2012.
Ação monitória fundada em cheque prescrito e dispensabilidade da menção ao negócio
jurídico subjacente à emissão da cártula
Súmula 531-STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente,
é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
SÚMULA 503-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na
cártula.
SÚMULA 504-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota
promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do
título.
Devolução de cheque sem provisão de fundos e responsabilidade civil de instituição bancária
O banco sacado não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada com o objetivo
de reparar os prejuízos decorrentes da devolução de cheque sem provisão de fundos emitido por
correntista.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.509.178-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/10/2015 (Info
574).
Súmula 480-STJ: O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
STJ. 2ª Seção, DJe 1/8/2012.
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Validade da cláusula de não concorrência, desde que limitada espacial e temporalmente
É válida a cláusula contratual de não concorrência, desde que limitada espacial e
temporalmente. Isso porque esse tipo de cláusula protege a concorrência e os efeitos danosos
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O contrato de abertura de crédito rotativo, ainda que acompanhado dos extratos relativos à
movimentação bancária do cliente, não constitui título executivo.
Aplica-se a Súmula 233 do STJ: O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de
extrato da conta-corrente, não é título executivo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.022.034-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/3/2013.

//
decorrentes de potencial desvio de clientela, sendo esses valores jurídicos reconhecidos
constitucionalmente.
Assim, quando a relação estabelecida entre as partes for eminentemente comercial, a cláusula
que estabeleça dever de abstenção de contratação com sociedade empresária concorrente
pode sim irradiar efeitos após a extinção do contrato, desde que por um prazo certo e em
determinado lugar específico (limitada temporária e espacialmente). Ex: João resolveu montar
um quiosque no shopping para vender celulares, cartões pré-pagos etc. Para isso, ele fez um
contrato com a operadora de celular “XXX” por meio da qual ele somente iria vender os
produtos e serviços dessa operadora e, em troca, ela ofereceria a ele preços diferenciados,
consultoria e treinamento para abrir a loja. No contrato assinado com a operadora, havia uma
cláusula dizendo que João estava proibido, por 6 meses após a extinção do contrato, de
contratar com qualquer empresa concorrente naquela cidade. Essa cláusula de não
concorrência é válida.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.203.109-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/5/2015 (Info
561).
Capacidade processual do falido para a propositura de ação rescisória
O falido poderá propor ação rescisória para desconstituir a sentença que decretou a falência?
SIM. O falido tem capacidade para propor ação rescisória para desconstituir a sentença
transitada em julgado que decretou a sua falência.
Depois que é decretada a falência, a sociedade empresária falida não mais possui
personalidade jurídica e não poderá postular, em nome próprio, direitos da massa falida, nem
mesmo em caráter extraordinário. Diz-se que ela sofre uma capitis diminutio (diminuição de
sua capacidade) referente aos direitos patrimoniais envolvidos na falência, sendo afastada da
administração dos seus bens. Sendo assim, num processo em que se discuta, por exemplo, a
venda desses bens, o falido apenas poderia acompanhá-lo como assistente. Ele não poderia,
portanto, tomar a iniciativa das ações com relação a bens da massa.
No entanto, no caso em que se pretenda rescindir decisão que decreta falência, a situação é
diferente. Nesse caso, nem a massa nem os credores têm interesse na desconstituição da
decretação de falência. Realmente, o falido é o único interessado. Por isso, se a legitimidade
deste para propor a rescisão do decreto falimentar fosse retirada, ele ficaria eternamente
falido, ainda que injustamente, ainda que contrariamente à ordem legal.
Desse modo, o STJ entende que o falido mantém a legitimidade para a propositura de ações
pessoais, podendo, inclusive, ajuizar ação rescisória para tentar reverter o decreto falimentar.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.126.521-MT, Rel. originário Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para
acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2015 (Info 558).

DIREITO TRIBUTÁRIO
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As Caixas de Assistência de Advogados gozam de imunidade tributária recíproca
As Caixas de Assistência de Advogados encontram-se tuteladas pela imunidade recíproca
prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.
A Caixa de Assistência dos Advogados é um “órgão” integrante da estrutura da OAB, mas que
possui personalidade jurídica própria. Sua finalidade principal é prestar assistência aos inscritos
no respectivo no Conselho Seccional (art. 62 da Lei nº 8.906/94).
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Norma que altera o prazo de pagamento do tributo
Súmula vinculante 50-STF: Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação
tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.

//
As Caixas de Assistências prestam serviço público delegado e possuem status jurídico de ente
público. Vale ressaltar ainda que elas não exploram atividades econômicas em sentido estrito
com intuito lucrativo. Diante disso, devem gozar da imunidade recíproca, tendo em vista a
impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos integrantes da
estrutura da OAB.
STF. Plenário. RE 405267/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/9/2018 (Info 914).
Os imóveis vinculados ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR) estão sujeitos ao
regime de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF/88)
Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento
Residencial (PAR), criado pela Lei nº 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária
prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.
STF. 1ª Turma. RE 928902/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920).
Imóvel alugado a terceiros
Súmula vinculante 52-STF: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o
imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da CF, desde que o
valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.
STF. Plenário. Aprovada em 17/06/2015.
Imunidade tributária e entidades de previdência social
Somente as entidades fechadas de previdência social privada nas quais não há contribuição dos
beneficiários gozam de imunidade tributária (Súmula 730 do STF).
STF. 1ª Turma. RE 163164 AgR/SP, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 12/6/2012.
Filmes e papeis fotográficos
Súmula 657-STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal abrange os
filmes e papeis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.
Serviço de iluminação pública não é remunerado por taxa
Súmula vinculante 41-STF: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante
taxa.
É vedado que a base de cálculo da taxa seja idêntica à do imposto
Súmula vinculante 29-STF: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais
elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral
identidade entre uma base e outra.
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Responsabilidade da sucessora em caso de sucessão empresarial
Súmula 554-STJ: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas
referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
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Pedágio não é taxa
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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Ausência de declaração do débito e início do prazo para constituição do crédito tributário
Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa.
Art. 170-A do CTN
O disposto no art. 170-A do CTN, que exige o trânsito em julgado para fins de compensação de
crédito tributário, somente se aplica às demandas ajuizadas após a vigência da LC 104/2001, a
qual acrescentou o referido artigo ao CTN.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.240.038-PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 8/4/2014 (Info
541).
Taxa de juros de mora aplicável na devolução de tributo estadual pago indevidamente
Súmula 523-STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais
deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência
da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
Impossibilidade de indeferir a inicial pela falta de indicação do RG, CPF ou CNPJ do devedor
Súmula 558-STJ: Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o
argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.
Desnecessidade de instrução da petição inicial com demonstrativo de cálculo do débito
Súmula 559-STJ: Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o
demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n.
6.830/1980.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015.
Súmula 560-STJ: A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A
do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica
caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a
expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.

DIREITO AMBIENTAL

www.dizerodireito.com.br

Página

É inconstitucional a redução de unidade de conservação por meio de MP
É inconstitucional a redução ou a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos,
como é o caso das unidades de conservação, por meio de medida provisória. Isso viola o art.
225, § 1º, III, da CF/88.
Assim, a redução ou supressão de unidade de conservação somente é permitida mediante lei
em sentido formal.
A medida provisória possui força de lei, mas o art. 225, § 1º, III, da CF/88 exige lei em sentido
estrito.
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Inaplicabilidade do fato consumado
Súmula 613-STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito
Ambiental.

//
A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda
que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62, § 1º, da CF/88.
STF. Plenário. ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 (Info 896).
Empresa que deixou vazar amônia em rio e danos aos pescadores profissionais
A responsabilidade por dano ambiental é OBJETIVA, informada pela teoria do RISCO INTEGRAL.
Não são admitidas excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior,
fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
O registro de pescador profissional e o comprovante do recebimento do seguro-defeso são
documentos idôneos para demonstrar que a pessoa exerce a atividade de pescador. Logo, com
tais documentos é possível ajuizar a ação de indenização por danos ambientais que
impossibilitaram a pesca na região.
Se uma empresa causou dano ambiental e, em decorrência de tal fato, fez com que determinada
pessoa ficasse privada de pescar durante um tempo, isso configura dano moral.
O valor a ser arbitrado como dano moral não deverá incluir um caráter punitivo. É inadequado
pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, pois a
punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo. Assim, não há que se falar em
danos punitivos (punitive damages) no caso de danos ambientais.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.354.536-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 26/3/2014 (recurso repetitivo)
(Info 538).
Construção de hidrelétrica e prejuízo aos pescadores artesanais do local
João é pescador artesanal e vive da pesca que realiza no rio Paranapanema, que faz a divisa dos
Estados de São Paulo e Paraná. A empresa "XXX", após vencer a licitação, iniciou a construção
de uma usina hidrelétrica neste rio. Ocorre que, após a construção da usina, houve uma grande
redução na quantidade de alguns peixes existentes no rio, em especial "pintados", "jaú" e
"dourados". Vale ressaltar que estes peixes eram os mais procurados pela população e os que
davam maior renda aos pescadores do local. Diante deste fato, João ajuizou ação de indenização
por danos morais e materiais contra a empresa (concessionária de serviço público) sustentando
que a construção da usina lhe causou negativo impacto econômico e sofrimento moral, já que
ele não mais poderia exercer sua profissão de pescador. O pescador terá direito à indenização
em decorrência deste fato?
Danos materiais: SIM.
Danos morais: NÃO.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.371.834-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 5/11/2015 (Info
574).
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Empresa de mineração que deixou vazar resíduos de lama tóxica
Determinada empresa de mineração deixou vazar resíduos de lama tóxica (bauxita), material
que atingiu quilômetros de extensão e se espalhou por cidades dos Estados do Rio de Janeiro e
de Minas Gerais, deixando inúmeras famílias desabrigadas e sem seus bens móveis e imóveis.
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Particular que deposita resíduos tóxicos em seu terreno
O particular que deposita resíduos tóxicos em seu terreno, expondo-os a céu aberto, em local
onde, apesar da existência de cerca e de placas de sinalização informando a presença de
material orgânico, o acesso de outros particulares seja fácil, consentido e costumeiro, responde
objetivamente pelos danos sofridos por pessoa que, por conduta não dolosa, tenha sofrido, ao
entrar na propriedade, graves queimaduras decorrentes de contato com os resíduos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.373.788-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/5/2014
(Info 544).

//
O STJ, ao julgar a responsabilidade civil decorrente desses danos ambientais, fixou as seguintes
teses em sede de recurso repetitivo:
a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral,
sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade
do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de
excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar;
b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
e
c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a
caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e,
ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem
causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais
experimentados por aquele que fora lesado.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.374.284-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014 (Info
545).
Dano moral coletivo no direito ambiental
Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a
sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de recompor
o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título de compensação por dano
moral coletivo.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.328.753-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/5/2013 (Info
526).

Posse irregular de animais silvestres por longo período de tempo
O particular que, por mais de vinte anos, manteve adequadamente, sem indício de maus-tratos,
duas aves silvestres em ambiente doméstico, pode permanecer na posse dos animais.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.425.943-RN, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 2/9/2014 (Info 550).

Negativa de autorização de queimada por órgão ambiental não gera dano moral
Não gera dano moral a conduta do IBAMA de, após alguns anos concedendo autorizações para
desmatamento e queimada em determinado terreno com a finalidade de preparar o solo para
www.dizerodireito.com.br
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ACP proposta pelo MPF para proteção de zona de amortecimento de parque nacional
O MPF possui legitimidade para propor, na Justiça Federal, ação civil pública que vise à proteção
de zona de amortecimento de parque nacional, ainda que a referida área não seja de domínio
da União.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.373.302-CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 11/6/2013
(Info 526).
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Possibilidade de os estados-membros disporem sobre fontes de abastecimento de água
É possível que o Estado-membro, por meio de decreto e portaria, determine que os usuários dos
serviços de água tenham em suas casas, obrigatoriamente, uma conexão com a rede pública de
água.
O decreto e a portaria estaduais também poderão proibir o abastecimento de água para as casas
por meio de poço artesiano, ressalvada a hipótese de inexistência de rede pública de
saneamento básico.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.306.093-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/5/2013 (Info 525).

//
atividade agrícola, deixar de fazê-lo ao constatar que o referido terreno integra área de
preservação ambiental.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.287.068-RR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/9/2013 (Info 531).
Requisito para registro da sentença declaratória de usucapião
João é posseiro de um imóvel rural há muitos anos e propôs ação de usucapião a fim de se tornar
o proprietário do terreno.
A sentença foi julgada procedente, declarando que João adquiriu a propriedade.
Vale lembrar que a sentença de usucapião deve ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis
para que nele fique consignado que o novo proprietário é aquela pessoa que teve em seu favor
a sentença de usucapião. Em outras palavras, João deverá averbar a sentença de usucapião no
Cartório de Registro de Imóveis para ser considerado proprietário.
Ocorre que o juiz que sentenciou a ação de usucapião condicionou o registro da sentença no
Cartório do Registro de Imóveis ao prévio registro da Área Legal no CAR (Cadastro Ambiental
Rural). Em outras palavras, o juiz afirmou que a usucapião só poderia ser averbada se, antes, o
autor inscrevesse a Área de Reserva Legal no CAR.
Agiu corretamente o magistrado? Ele poderia ter feito essa exigência?
SIM. Para que a sentença declaratória de usucapião de imóvel rural sem matrícula seja registrada no
Cartório de Registro de Imóveis, é necessário o prévio registro da reserva legal no Cadastro
Ambiental Rural (CAR).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.356.207-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/4/2015
(Info 561).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
Inviolabilidade de domicílio e flagrante delito
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão
geral) (Info 806).
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Mera intuição de que está havendo tráfico de drogas na casa não autoriza o ingresso sem
mandado judicial ou consentimento do morador
O ingresso regular da polícia no domicílio, sem autorização judicial, em caso de flagrante delito,
para que seja válido, necessita que haja fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência
de crime no interior da residência.
A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar
abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a
autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial.
STJ. 6ª Turma. REsp 1574681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017 (Info
606).
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Poder Judiciário pode obrigar a Administração Pública a manter quantidade mínima de
determinado medicamento em estoque
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).
O ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode ter natureza confessional
STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 27/9/2017 (Info 879).
Requisitos para a concessão judicial de medicamentos não previstos pelo SUS
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018
(recurso repetitivo) (Info 633).
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O Poder Judiciário pode condenar universidade pública a adequar seus prédios às normas de
acessibilidade a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência
No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se
impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo
administrador relapso.
Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o
universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é obrigatoriamente,
fixada pela Constituição ou pela lei.
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Poder Judiciário pode obrigar Município a fornecer vaga em creche
O Poder Judiciário pode obrigar o Município a fornecer vaga em creche a criança de até 5 anos
de idade.
A educação infantil, em creche e pré-escola, representa prerrogativa constitucional indisponível
garantida às crianças até 5 anos de idade, sendo um dever do Estado (art. 208, IV, da CF/88).
Os Municípios, que têm o dever de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação
infantil (art. 211, § 2º, da CF/88), não podem se recusar a cumprir este mandato constitucional,
juridicamente vinculante, que lhes foi conferido pela Constituição Federal.
STF. Decisão monocrática. RE 956475, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12/05/2016 (Info
826).

//
STJ. 2ª Turma. REsp 1.607.472-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016 (Info 592).
Imposição de obras emergenciais em estabelecimento prisional
É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na
promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais
para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o
respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da CF, não
sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos
poderes.
STF. Plenário. RE 592581/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/8/2015 (Info 794).
Sistema carcerário e Estado de Coisas Inconstitucional
O Estado de Coisas Inconstitucional ocorre quando verifica-se a existência de um quadro de
violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, causado pela inércia ou
incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura, de
modo que apenas transformações estruturais da atuação do Poder Público e a atuação de uma
pluralidade de autoridades podem modificar a situação inconstitucional.
O STF reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vive um "Estado de Coisas
Inconstitucional", com uma violação generalizada de direitos fundamentais dos presos. As
penas privativas de liberdade aplicadas nos presídios acabam sendo penas cruéis e
desumanas.
Vale ressaltar que a responsabilidade por essa situação deve ser atribuída aos três Poderes
(Legislativo, Executivo e Judiciário), tanto da União como dos Estados-Membros e do Distrito
Federal.
A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes representa uma
verdadeira "falha estrutural" que gera ofensa aos direitos dos presos, além da perpetuação e do
agravamento da situação.
Assim, cabe ao STF o papel de retirar os demais poderes da inércia, coordenar ações visando
a resolver o problema e monitorar os resultados alcançados.
STF. Plenário. ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015 (Info 798).
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Validade da utilização do RMF no processo penal
Não é nula a condenação criminal lastreada em prova produzida no âmbito da Receita Federal do
Brasil por meio da obtenção de informações de instituições financeiras sem prévia autorização
judicial de quebra do sigilo bancário. Isso porque o STF decidiu que são constitucionais os arts. 5º
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É possível que o Fisco requisite das instituições financeiras informações bancárias sobre os
contribuintes sem intervenção do Poder Judiciário
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios podem requisitar diretamente das instituições financeiras informações sobre as
movimentações bancárias dos contribuintes. Esta possibilidade encontra-se prevista no art.
6º da LC 105/2001, que foi considerada constitucional pelo STF. Isso porque esta previsão não
se caracteriza como "quebra" de sigilo bancário, ocorrendo apenas a “transferência de sigilo”
dos bancos ao Fisco.
O art. 5º da LC 105/2001, que permite obriga as instituições financeiras a informarem
periodicamente à Receita Federal as operações financeiras realizadas acima de determinado
valor, também é considerado constitucional.
STF. Plenário. ADI 2390/DF, ADI 2386/DF, ADI 2397/DF e ADI 2859/DF, Min. Dias Toffoli, j. 24/2/2016
(Info 815).
STF. Plenário. RE 601314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/2/2016 (repercussão geral)
(Info 815).

//
e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso direto da Receita Federal à movimentação financeira
dos contribuintes.
STF. 2ª Turma. RHC 121429/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/4/2016 (Info 822).

www.dizerodireito.com.br

Página

A quebra de sigilo bancário e fiscal fundada em relatório do COAF não é ilegal
O COAF, órgão responsável pelo levantamento de fatores de risco ao Sistema Financeiro
Nacional, também atua na prevenção e na fiscalização da prática do delito de lavagem e
identifica as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas em lei, sem prejuízo da
competência de outros órgãos e entidades.
O COAF, desde a edição da LC 105/2001, passou a receber, independentemente de autorização
judicial, diversas informações de natureza bancária, securitária, cambiária, relativas a mercados
futuros e de títulos ou valores mobiliários, previdenciária, creditícia, de empréstimos com cartão
de crédito, enfim, sobre todo negócio jurídico que tenha expressão monetária. Assim, por via
transversa, a referida Lei, ao tornar o sigilo e as inviolabilidades inoponíveis ao COAF, acabou
por permitir que os relatórios produzidos por ele fossem lastreados em elementos de
informação da mais alta relevância e precisão técnica.
O relatório produzido pelo Coaf, além de fundamentado em dados protegidos pelo sigilo
financeiro, é obtido por um complexo sistema integrado de instituições, o que lhe imprime
altíssimo grau de confiabilidade e precisão.
A atividade desempenhada pelo Coaf, ao constatar indícios de crime, não se restringe a simples
afirmação de movimentação atípica, mas, ao contrário, apoia-se em um conjunto de
informações relevantes que impõe, em alguns casos (até para melhor esclarecer o fato
apontado), melhor análise dos dados que subsidiaram a comunicação feita aos órgãos de
persecução penal e que, a fortiori, importam na necessária quebra de sigilo.
STJ. 6ª Turma. HC 349945/PE, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
06/12/2016.
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SIGILO BANCÁRIO
Os órgãos poderão requerer informações bancárias diretamente das instituições
financeiras?
POLÍCIA
NÃO. É necessária autorização judicial.
NÃO. É necessária autorização judicial (STJ HC 160.646/SP, Dje
19/09/2011).
Exceção: É lícita a requisição pelo Ministério Público de informações
MP
bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas, com o
fim de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra
ilegal de sigilo bancário (STJ. 5ª Turma. HC 308.493-CE, j. em 20/10/2015).
NÃO. É necessária autorização judicial (STF MS 22934/DF, DJe de
9/5/2012).
TCU
Exceção: O envio de informações ao TCU relativas a operações de crédito
originárias de recursos públicos não é coberto pelo sigilo bancário (STF. MS
33340/DF, j. em 26/5/2015).
SIM, com base no art. 6º da LC 105/2001. O repasse das informações dos
Receita Federal bancos para o Fisco não pode ser definido como sendo "quebra de sigilo
bancário".
Fisco estadual, SIM, desde que regulamentem, no âmbito de suas esferas de
distrital,
competência, o art. 6º da LC 105/2001, de forma análoga ao Decreto
municipal
Federal 3.724/2001.
SIM (seja ela federal ou estadual/distrital) (art. 4º, § 1º da LC 105/2001).
CPI
Prevalece que CPI municipal não pode.

//
Possibilidade de se obter dados do contribuinte que constem nos sistemas dos órgãos
fazendários
O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes
ao pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de
apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.
No caso concreto, o STF reconheceu que o contribuinte pode ajuizar habeas data para ter
acesso às informações relacionadas consigo e que estejam presentes no sistema SINCOR da
Receita Federal.
O SINCOR (Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica) é um banco de dados da Receita
Federal no qual ela armazena as informações sobre os débitos e créditos dos contribuintes
pessoas jurídicas.
A decisão foi tomada com base no SINCOR, mas seu raciocínio poderá ser aplicado para outros
bancos de dados mantidos pelos órgãos fazendários.
STF. Plenário. RE 673707/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/6/2015 (repercussão geral) (Info
790).
Súmula vinculante 25-STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a
modalidade do depósito.
Proibição de tratamento diferenciado entre a licença-maternidade e a licença-adotante
O art. 210 da Lei nº 8.112/90, assim como outras leis estaduais e municipais, prevê que o prazo
para a servidora que adotar uma criança é inferior à licença que ela teria caso tivesse tido um
filho biológico. De igual forma, este dispositivo estabelece que, se a criança adotada for maior
que 1 ano de idade, o prazo será menor do que seria se ela tivesse até 1 ano. Segundo o STF,
tal previsão é inconstitucional. Foi fixada, portanto, a seguinte tese:
Os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença-gestante, o
mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença-adotante, não é
possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada.
STF. Plenário. RE 778889/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/3/2016 (repercussão geral)
(Info 817).
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Contribuição confederativa
Súmula vinculante 40-STF: A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da
Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
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É garantida a estabilidade à empregada gestante mesmo que no momento em que ela tenha
sido demitida pelo empregador ele não soubesse de sua gravidez
A incidência da estabilidade prevista no art. 10, II, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.
Art. 10. (...) II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...) da empregada gestante,
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
O único requisito exigido é de natureza biológica. Exige-se apenas a comprovação de que a
gravidez tenha ocorrido antes da dispensa arbitrária, não sendo necessários quaisquer outros
requisitos, como o prévio conhecimento do empregador ou da própria gestante.
Assim, é possível assegurar a estabilidade à gestante mesmo que no momento em que ela tenha
sido demitida pelo empregador ele não soubesse de sua gravidez.
STF. Plenário. RE 629053/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 10/10/2018 (repercussão geral) (Info 919).
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O trancamento da pauta por conta de MPs não votadas no prazo de 45 dias só alcança projetos
de lei que versem sobre temas passíveis de serem tratados por MP
O art. 62, § 6º da CF/88 afirma que “se a medida provisória não for apreciada em até quarenta
e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente,
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a
votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando”.
Apesar de o dispositivo falar em “todas as demais deliberações”, o STF, ao interpretar esse § 6º,
não adotou uma exegese literal e afirmou que ficarão sobrestadas (paralisadas) apenas as
votações de projetos de leis ordinárias que versem sobre temas que possam ser tratados por
medida provisória.
Assim, por exemplo, mesmo havendo medida provisória trancando a pauta pelo fato de não ter
sido apreciada no prazo de 45 dias (art. 62, § 6º), ainda assim a Câmara ou o Senado poderão
votar normalmente propostas de emenda constitucional, projetos de lei complementar,
projetos de resolução, projetos de decreto legislativo e até mesmo projetos de lei ordinária que
tratem sobre um dos assuntos do art. 62, § 1º, da CF/88. Isso porque a MP somente pode tratar
sobre assuntos próprios de lei ordinária e desde que não incida em nenhuma das proibições do
art. 62, § 1º.
STF. Plenário. MS 27931/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29/6/2017 (Info 870).
É possível editar medidas provisórias sobre meio ambiente?
É possível a edição de medidas provisórias tratando sobre matéria ambiental, mas sempre
veiculando normas favoráveis ao meio ambiente.
A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda
que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62, § 1º, da CF/88.
STF. Plenário. ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 (Info 896).
Impossibilidade de aplicação do art. 86, § 4º, da CF/88 a outras autoridades
Não é possível aplicar o art. 86, § 4º, da CF/88 para o Presidente da Câmara dos Deputados,
considerando que a garantia prevista neste dispositivo é destinada expressamente ao chefe do
Poder Executivo da União (Presidente da República). Desse modo, por se tratar de um dispositivo
de natureza restritiva, não é possível qualquer interpretação que amplie a sua incidência a outras
autoridades, notadamente do Poder Legislativo.
STF. Plenário. Inq 3983/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 02 e 03/03/2016 (Info 816).
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Não há necessidade de prévia autorização da ALE para que o STJ receba denúncia criminal
contra o Governador do Estado
Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ receba
denúncia ou queixa e instaure ação penal contra Governador de Estado, por crime comum.
Em outras palavras, não há necessidade de prévia autorização da ALE para que o Governador do
Estado seja processado por crime comum.
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Imunidade do art. 51, I, e art. 86 da CF/88 não se estende para codenunciados que não sejam
Presidente da República, Vice ou Ministro de Estado
A imunidade formal prevista no art. 51, I, e no art. 86, caput, da CF/88 não se estende para os
codenunciados que não se encontrem investidos nos cargos de Presidente da República, VicePresidente da República e Ministro de Estado.
A finalidade dessa imunidade é proteger o exercício regular desses cargos, razão pela qual não
é extensível a codenunciados que não se encontrem ocupando tais funções.
STF. Plenário. Inq 4483 AgR-segundo/DF e Inq 4327 AgR-segundo/DF, rel. Min. Edson Fachin,
julgados em 14 e 19/12/2017 (Info 888).

//
Se a Constituição Estadual exigir autorização da ALE para que o Governador seja processado
criminalmente, essa previsão é considerada inconstitucional.
Assim, é vedado às unidades federativas instituir normas que condicionem a instauração de ação
penal contra Governador por crime comum à previa autorização da Casa Legislativa.
Se o STJ receber a denúncia ou queixa-crime contra o Governador, ele ficará automaticamente
suspenso de suas funções no Poder Executivo estadual?
NÃO. O afastamento do cargo não se dá de forma automática.
O STJ, no ato de recebimento da denúncia ou queixa, irá decidir, de forma fundamentada, se há
necessidade de o Governador do Estado ser ou não afastado do cargo.
Vale ressaltar que, além do afastamento do cargo, o STJ poderá aplicar qualquer uma das
medidas cautelares penais (exs: prisão preventiva, proibição de ausentar-se da comarca, fiança,
monitoração eletrônica etc.).
STF. Plenário. ADI 5540/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/5/2017 (Info 863).
STF. Plenário. ADI 4764/AC, ADI 4797/MT e ADI 4798/PI, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ o ac.
Min. Roberto Barroso, julgados em 4/5/2017 (Info 863).
Réu em processo criminal não pode assumir, como substituto, o cargo de Presidente da
República
Os substitutos eventuais do Presidente da República a que se refere o art. 80 da CF/88, caso
ostentem a posição de réus criminais perante o STF, ficarão impossibilitados de exercer o ofício
de Presidente da República. No entanto, mesmo sendo réus, podem continuar na chefia do
Poder por eles titularizados.
Ex: o Presidente do Senado Renan Calheiros tornou-se réu em um processo criminal; logo, ele
não poderá assumir a Presidência da República na forma do art. 80 da CF/88; porém, ele pode
continuar normalmente como Presidente do Senado, não precisando ser afastado deste cargo.
STF. Plenário. ADPF 402 MC-REF/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/12/2016 (Info 850).
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Inconstitucionalidade do voto híbrido previsto no art. 59-A da Lei 9.504/97
É inconstitucional a lei que determina que, na votação eletrônica, o registro de cada voto deverá
ser impresso e depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local
previamente lacrado (art. 59-A da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.165/2015).
Essa previsão acaba permitindo a identificação de quem votou, ou seja, permite a quebra do
sigilo, e, consequentemente, a diminuição da liberdade do voto, violando o art. 14 e o § 4º do
art. 60 da Constituição Federal.
Cabe ao legislador fazer a opção pelo voto impresso, eletrônico ou híbrido, visto que a CF/88
nada dispõe a esse respeito, observadas, entretanto, as características do voto nela previstas.
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Situação do brasileiro titular de green card que adquire nacionalidade norte-americana
Se um brasileiro nato que mora nos EUA e possui o green card decidir adquirir a nacionalidade
norte-americana, ele irá perder a nacionalidade brasileira.
Não se pode afirmar que a presente situação se enquadre na exceção prevista na alínea “b”
do § 4º do art. 12 da CF/88. Isso porque, como ele já tinha o green card, não havia necessidade
de ter adquirido a nacionalidade norte-americana como condição para permanência ou para
o exercício de direitos civis.
O estrangeiro titular de green card já pode morar e trabalhar livremente nos EUA.
Dessa forma, conclui-se que a aquisição da cidadania americana ocorreu por livre e
espontânea vontade.
Vale ressaltar que, perdendo a nacionalidade, ele perde os direitos e garantias inerentes ao
brasileiro nato. Assim, se cometer um crime nos EUA e fugir para o Brasil, poderá ser
extraditado sem que isso configure ofensa ao art. 5º, LI, da CF/88.
STF. 1ª Turma. MS 33864/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19/4/2016 (Info 822).

//
O modelo híbrido trazido pelo art. 59-A constitui efetivo retrocesso aos avanços democráticos
conquistados pelo Brasil para garantir eleições realmente livres, em que as pessoas possam
escolher os candidatos que preferirem.
STF. Plenário. ADI 5889/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905).
Modulação de efeitos em recurso extraordinário
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).
Possibilidade de decretação, de ofício, da modulação dos efeitos da decisão proferida em ADI
Caso o STF, ao julgar uma ADI, ADC ou ADPF, declare a lei ou ato normativo inconstitucional,
ele poderá, de ofício, fazer a modulação dos efeitos dessa decisão.
Ex: no julgamento de uma ADI, o STF decidiu que determinado artigo de lei é inconstitucional.
Um dos legitimados do art. 103 da CF/88 opôs embargos de declaração pedindo a modulação
dos efeitos. Ocorre que o STF considerou que esses embargos eram intempestivos. O STF,
mesmo não conhecendo dos embargos, poderá decretar a modulação dos efeitos da decisão.
STF. Plenário. ADI 5617 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 2/10/2018 (Info 918).
Efeito vinculante de declaração incidental de inconstitucionalidade
Se uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional pelo STF, incidentalmente, essa
decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia erga omnes e
efeitos vinculantes.
Houve mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88. A nova interpretação deve ser a seguinte:
quando o STF declara uma lei inconstitucional, a decisão já tem efeito vinculante e erga omnes
e o STF apenas comunica ao Senado com o objetivo de que a referida Casa Legislativa dê
publicidade daquilo que foi decidido.
STF. Plenário. ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 29/11/2017 (Info
886).
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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Possibilidade de o STF modificar entendimento firmado em controle concentrado
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
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Não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária
STF. Plenário. RE 509300 AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/03/2016.

//
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.
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.
STF. Plenário. Rcl 4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013.
É possível a impugnação, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, de leis
orçamentárias.
STF. Plenário. ADI 5449 MC-Referendo/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/3/2016 (Info
817).
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).
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Alteração do parâmetro constitucional não prejudica o conhecimento da ADI
A alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em curso, não prejudica
o conhecimento da ADI. Isso para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente
inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos.
STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).
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Não cabe ADI contra decreto regulamentar de lei
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é meio processual inadequado para o controle de
decreto regulamentar de lei estadual.
Seria possível a propositura de ADI se fosse um decreto autônomo. Mas sendo um decreto que
apenas regulamenta a lei, não é hipótese de cabimento de ADI.
STF. Plenário. ADI 4409/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905).
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Procuração com poderes específicos para o ajuizamento de ADI
O advogado que assina a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade precisa de
procuração com poderes específicos. A procuração deve mencionar a lei ou ato normativo que
será impugnado na ação. Repetindo: não basta que a procuração autorize o ajuizamento de ADI,
devendo indicar, de forma específica, o ato contra o qual se insurge.
Caso esse requisito não seja cumprido, a ADI não será conhecida.
Vale ressaltar, contudo, que essa exigência constitui vício sanável e que é possível a sua
regularização antes que seja reconhecida a carência da ação.
STF. Plenário. ADI 4409/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905).
Cumulação de ADI com ADC
O legitimado poderá ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) requerendo a
inconstitucionalidade do art. XX da Lei ZZZ e, na mesma ação, pedir que o art. YY seja declarado
constitucional? É possível, em uma mesma ação, cumular pedido típico de ADI com pedido típico
de ADC?
SIM. O STF entendeu que é possível a cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC em uma
única demanda de controle concentrado.
A cumulação de ações, neste caso, além de ser possível, é recomendável para a promoção dos
fins a que destinado o processo objetivo de fiscalização abstrata de constitucionalidade,
destinado à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional.
A cumulação objetiva permite o enfrentamento judicial coerente, célere e eficiente de
questões minimamente relacionadas entre si.
Rejeitar a possibilidade de cumulação de ações, além de carecer de fundamento expresso na
Lei 9.868/1999, traria como consequência apenas o fato de que o autor iria propor novamente
a demanda, com pedido e fundamentação idênticos, ação que seria distribuída por prevenção.
STF. Plenário. ADI 5316 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/5/2015 (Info 786).
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ADC e controvérsia judicial relevante
A Lei 9.868/99, ao tratar sobre o procedimento da ADC, prevê, em seu art. 14, os requisitos da
petição inicial. Um desses requisitos exigidos é se demonstre que existe controvérsia judicial
relevante sobre a lei objeto da ação.
Em outras palavras, só cabe ADC se houver uma divergência na jurisprudência sobre a
constitucionalidade daquela lei, ou seja, é necessário que existam juízes ou Tribunais decidindo
que aquela lei é inconstitucional. Se não existirem decisões contrárias à lei, não há razão para se
propor a ADC.
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Nova ADI por inconstitucionalidade material contra ato normativo já reconhecido formalmente
constitucional
A Lei “X” foi questionada no STF por meio de ADI. Na ação, o autor afirmou que a lei seria
formalmente inconstitucional. O STF julgou a ADI improcedente, declarando a lei
constitucional. Quatro anos mais tarde, outro legitimado ajuíza nova ADI contra a Lei “X”, mas
desta vez alega que ela é materialmente inconstitucional. Essa ação poderia ter sido proposta?
O STF poderá, nesta segunda ação, declarar a lei materialmente inconstitucional?
SIM. Na primeira ação, o STF não discutiu a inconstitucionalidade material da Lei “X” (nem
disse que ela era constitucional nem inconstitucional do ponto de vista material).
Logo, nada impede que uma segunda ADI seja proposta questionando, agora, a
inconstitucionalidade material da lei e nada impede que o STF decida declará-la
inconstitucional sob o aspecto material.
O fato de o STF ter declarado a validade formal de uma norma não interfere nem impede que
ele reconheça posteriormente que ela é materialmente inconstitucional.
STF. Plenário. ADI 5081/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/5/2015 (Info 787).

//
É possível que uma lei, dias após ser editada, já seja objeto de ADC? É possível preencher o
requisito da “controvérsia judicial relevante” com poucos dias de vigência do ato normativo?
SIM. Mesmo a lei ou ato normativo possuindo pouco tempo de vigência, já é possível preencher o
requisito da controvérsia judicial relevante se houver decisões julgando essa lei ou ato normativo
inconstitucional.
O STF decidiu que o requisito relativo à existência de controvérsia judicial relevante é
qualitativo e não quantitativo. Em outras palavras, para verificar se existe a controvérsia não
se examina apenas o número de decisões judiciais. Não é necessário que haja muitas decisões
em sentido contrário à lei. Mesmo havendo ainda poucas decisões julgando inconstitucional
a lei já pode ser possível o ajuizamento da ADC se o ato normativo impugnado for uma emenda
constitucional (expressão mais elevada da vontade do parlamento brasileiro) ou mesmo em
se tratando de lei se a matéria nela versada for relevante e houver risco de decisões contrárias
à sua constitucionalidade se multiplicarem.
STF. Plenário. ADI 5316 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/5/2015 (Info 786).
Não cabimento de ADPF contra decisão judicial transitada em julgado
Não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) contra decisão
judicial transitada em julgado. Este instituto de controle concentrado de constitucionalidade
não tem como função desconstituir a coisa julgada.
STF. Decisão monocrática. ADPF 81 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 27/10/2015 (Info
810).
O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas em sede
de controle concentrado de constitucionalidade
O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ADI tenha sido ajuizada pelo
respectivo Governador.
A legitimidade para recorrer, nestes casos, é do próprio Governador (previsto como legitimado
pelo art. 103 da CF/88).
Os Estados-membros não se incluem no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em
sede de controle concentrado de constitucionalidade.
STF. Plenário. ADI 4420 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 05/04/2018.
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Impossibilidade de intervenção de partido político como amicus curiae em processo criminal de
seu filiado
Determinado Deputado Federal estava respondendo a ação penal no STF pela suposta prática
do crime de peculato.
O partido político que ele integra requereu a sua intervenção no feito como amicus curiae.
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Relator poderá decidir pela inconstitucionalidade se já houver pronunciamento do plenário
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.
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).

//
O STF indeferiu o pedido afirmando que a agremiação partidária, autoqualificando-se como
amicus curiae, pretendia, na verdade, ingressar numa posição que a relação processual penal
não admite, considerados os estritos termos do CPP.
STF. 1ª Turma. AP 504/DF, rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli,
julgado em 9/8/2016 (Info 834).
Mandado de segurança contra projeto de lei supostamente inconstitucional
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).
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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Parlamentar, mesmo sem a aprovação da Mesa Diretora, pode, na condição de cidadão, ter
acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo dos órgãos públicos
O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de
acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal e das normas de regência desse direito.
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Judiciário pode impor aos parlamentares as medidas cautelares do art. 319 do CPP, no
entanto, a respectiva Casa legislativa pode rejeitá-las (caso Aécio Neves)
O Poder Judiciário possui competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria,
as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, seja em substituição de prisão em flagrante
delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos
gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade.
Obs: no caso de Deputados Federais e Senadores, a competência para impor tais medidas
cautelares é do STF (art. 102, I, “b”, da CF/88).
Importante, contudo, fazer uma ressalva: se a medida cautelar imposta pelo STF impossibilitar,
direta ou indiretamente, que o Deputado Federal ou Senador exerça o seu mandato, então,
neste caso, o Supremo deverá encaminhar a sua decisão, no prazo de 24 horas, à Câmara dos
Deputados ou ao Senado Federal para que a respectiva Casa delibere se a medida cautelar
imposta pela Corte deverá ou não ser mantida.
Assim, o STF pode impor a Deputado Federal ou Senador qualquer das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP. No entanto, se a medida imposta impedir, direta ou indiretamente,
que esse Deputado ou Senador exerça seu mandato, então, neste caso, a Câmara ou o Senado
poderá rejeitar (“derrubar”) a medida cautelar que havia sido determinada pelo Judiciário.
Aplica-se, por analogia, a regra do §2º do art. 53 da CF/88 também para as medidas cautelares
diversas da prisão.
STF. Plenário. ADI 5526/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 11/10/2017 (Info 881).

//
STF. Plenário. RE 865401/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2018 (repercussão geral)
(Info 899).
Possibilidade de juiz afastar vereador da função que ocupa
É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares
municipais as medidas cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem necessidade
de remessa à Casa respectiva para deliberação.
STJ. 5ª Turma. RHC 88.804-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/11/2017
(Info 617).
Crimes de responsabilidade
Súmula vinculante 46-STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento
das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da
União.
Competência para julgamento das contas dos Prefeitos
Para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, a apreciação das contas
de Prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais,
com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de
prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores.
STF. Plenário. RE 848826/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 10/8/2016 (repercussão geral) (Info 834).
Natureza do parecer do Tribunal de Contas na análise das contas dos Prefeitos
Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa,
competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe
do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.
STF. Plenário. RE 729744/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 10/8/2016 (repercussão geral)
(Info 834).
É possível que a Constituição do Estado preveja iniciativa popular para a propositura de
emenda à Constituição Estadual
A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual é compatível com a Constituição Federal,
encontrando fundamento no art. 1º, parágrafo único, no art. 14, II e III e no art. 49, VI, da CF/88.
Embora a Constituição Federal não autorize proposta de iniciativa popular para emendas ao
próprio texto, mas apenas para normas infraconstitucionais, não há impedimento para que as
Constituições Estaduais prevejam a possibilidade, ampliando a competência constante da Carta
Federal.
STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921).
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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).
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Horário de funcionamento de estabelecimento comercial
Súmula vinculante 38-STF: É competente o município para fixar o horário de funcionamento
de estabelecimento comercial.

//

Livre concorrência
Súmula vinculante 49-STF: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede
a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
Lei estadual que obriga concessionárias a instalarem bloqueadores de celular é
inconstitucional
Lei estadual que disponha sobre bloqueadores de sinal de celular em presídio invade a
competência da União para legislar sobre telecomunicações.
STF. Plenário. ADI 3835/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, ADI 5356/MS, red. p/ o acórdão Min.
Marco Aurélio, ADI 5253/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, ADI 5327/PR, Rel. Min Dias Toffoli, ADI
4861/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 3/8/2016 (Info 833).
É inconstitucional lei estadual tratando sobre a venda de títulos de capitalização
É inconstitucional lei estadual que estabeleça normas sobre a comercialização de títulos de
capitalização, proibindo a venda casada e prevendo regras para a publicidade desses produtos.
STF. Plenário. ADI 2905/MG, rel. orig. Min. Eros Grau, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado
em 16/11/2016 (Info 847).
Lei estadual que trata sobre a cobrança em estacionamento de veículos
É inconstitucional lei estadual que estabelece regras para a cobrança em estacionamento de
veículos.
STF. Plenário. ADI 4862/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/8/2016 (Info 835).
Viola a competência privativa da União lei estadual que exija nova certidão negativa não
prevista na Lei 8.666/93
É inconstitucional lei estadual que exija Certidão negativa de Violação aos Direitos do
Consumidor dos interessados em participar de licitações e em celebrar contratos com órgãos e
entidades estaduais.
Esta lei é inconstitucional porque compete privativamente à União legislar sobre normas gerais
de licitação e contratos (art. 22, XXVII, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 3.735/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 8/9/2016 (Info 838).
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Chefe da Polícia Civil tem que ser um Delegado de carreira, mas não se pode limitar aos que
integram a última classe
É inconstitucional dispositivo de CE que exija que o Superintendente da Polícia Civil seja um
delegado de polícia integrante da classe final da carreira.
STF. Plenário. ADI 3077/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/11/2016 (Info 847).
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Os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, ainda que,
de modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor
É constitucional lei municipal que proíbe a conferência de mercadorias realizada na saída de
estabelecimentos comerciais localizados na cidade. A Lei prevê que, após o cliente efetuar o
pagamento nas caixas registradoras da empresa instaladas, não é possível nova conferência na
saída.
Os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da
CF/88), ainda que, de modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor.
STF. 2ª Turma. RE 1.052.719 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 25/9/2018
(Info 917).

//

DIREITO ADMINISTRATIVO
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
A nomeação da esposa do prefeito como Secretária Municipal não configura, por si só,
nepotismo e ato de improbidade administrativa
A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de Secretário Municipal, por se tratar de cargo
público de natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa.
STF. 2ª Turma. Rcl 22339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 4/9/2018 (Info 914).
Em regra, a proibição da SV 13 não se aplica para cargos públicos de natureza política, como,
por exemplo, Secretário Municipal.
Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionado a regra sumulada e garantido a
permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de
que tal prática não configura nepotismo.
Exceção: poderá ficar caracterizado o nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso
fique demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de
qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado.
STF. 1ª Turma. Rcl 28024 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/05/2018.
Possibilidade de divulgação de vencimentos dos servidores públicos com relação nominal
É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos
nomes de seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.
STF. Plenário. ARE 652777/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/4/2015 (repercussão
geral) (Info 782)
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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Fraude no medidor e corte no serviço de energia elétrica
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho
medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço
de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo
recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem
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O prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado
afronta diretamente a Constituição Federal
O prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado
afronta diretamente a Constituição Federal.
STF. Plenário. MS 26860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2/4/2014 (Info 741).

//
prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da
dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso
repetitivo) (Info 634).
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
É possível aplicar o regime de precatórios às empresas públicas
Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade
jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam
atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro.
STF. 1ª Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber,
julgado em 7/8/2018 (Info 910).
É possível aplicar o regime de precatórios às sociedades de economia mista
É inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de
economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de
pagamento de débitos trabalhistas.
Sociedade de economia mista prestadora de serviço público não concorrencial está sujeita ao
regime de precatórios (art. 100 da CF/88) e, por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial
de seus bens, rendas e serviços, em respeito ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167,
VI, da CF/88) e da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III).
STF. Plenário. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920).
Personalidade judiciária das Câmaras Municipais e das Assembleias Legislativas
Súmula 525-STJ: A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas
personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos
institucionais.
Legitimidade do Município para defesa dos consumidores
Município tem legitimidade ad causam para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos
consumeristas questionando a cobrança de tarifas bancárias.
Em relação ao Ministério Público e aos entes políticos, que têm como finalidades institucionais
a proteção de valores fundamentais, como a defesa coletiva dos consumidores, não se exige
pertinência temática e representatividade adequada.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.509.586-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 (Info 626).
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SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS
Sem concurso
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
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Legitimidade do TJ para impetrar mandado de segurança em defesa de sua autonomia
institucional
O Tribunal de Justiça, mesmo não possuindo personalidade jurídica própria, detém legitimidade
autônoma para ajuizar mandado de segurança contra ato do Governador do Estado em defesa
de sua autonomia institucional.
Ex: mandado de segurança contra ato do Governador que está atrasando o repasse dos
duodécimos devidos ao Poder Judiciário.
STF. 1ª Turma. MS 34483-MC/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/11/2016 (Info 848).

//
em cooperação com o ente estatal, NÃO estão sujeitos à observância da regra de concurso
público (art. 37, II, da CF/88) para contratação de seu pessoal.
Obs.: 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.
STF. Plenário. RE 789874/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/9/2014 (repercussão geral)
(Info 759).
Natureza dos recursos
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.
Imunidade
Os serviços sociais autônomos gozam de imunidade tributária?
SIM. O art. 150, VI, “c” da CF/88 prevê que as instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, gozam de imunidade tributária quanto aos impostos, desde que atendidos
os requisitos previstos na lei.
As entidades do chamado “Sistema S”, tais como SESI, SENAI, SENAC e SEBRAE, também gozam
de imunidade porque promovem cursos para a inserção de profissionais no mercado de
trabalho, sendo consideradas instituições de educação e assistência social.
Se o SENAC adquire um terreno para a construção de sua sede, já havendo inclusive um projeto
nesse sentido, deverá incidir a imunidade nesse caso considerando que o imóvel será destinado
às suas finalidades essenciais.
STF. 1ª Turma. RE 470520/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/9/2013 (Info 720).
Sem prerrogativas processuais
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.
STF. AI 841548 RG, julgado em 09/06/2011.
Competência
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, julgado em 31/10/2006.
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RESPONSABILIDADE CIVIL
A vítima poderá propor a ação diretamente contra o servidor causador do dano?
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.
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Súmula 516-STF: O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito a jurisdição da justiça estadual.

//

Responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento
Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX,
da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.
STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral) (Info
819).
Demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria do
servidor
A demora injustificada da Administração em analisar o pedido de aposentadoria do servidor
público gera o dever de indenizá-lo, considerando que, por causa disso, ele foi obrigado a
continuar exercendo suas funções por mais tempo do que o necessário.
Exemplo de demora excessiva: mais de 1 ano.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 21/10/2014.
STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 483.398/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/10/2016.
PRESCRIÇÃO
Regra geral da prescrição em ações contra a Fazenda Pública
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, j. 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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PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Denúncia anônima
Súmula 611-STJ: Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou
sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em
denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.
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Termo inicial da prescrição de pretensão indenizatória decorrente de tortura e morte de preso
Determinada pessoa foi presa e torturada por policiais. Foi instaurado inquérito policial para
apurar o ocorrido.
Qual será o termo de início da prescrição da ação de indenização por danos morais?
• Se tiver sido ajuizada ação penal contra os autores do crime: o termo inicial da prescrição será
o trânsito em julgado da sentença penal.
• Se o inquérito policial tiver sido arquivado (não foi ajuizada ação penal): o termo inicial da
prescrição da ação de indenização é a data do arquivamento do IP.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.443.038-MS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 12/2/2015 (Info
556).
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Validade da prova emprestada
Súmula 591-STJ: É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde
que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla
defesa.
Este “empréstimo” da prova é permitido mesmo que o processo penal ainda não tenha transitado
em julgado.
Ausência de transcrição integral de dados obtidos por meio de interceptação telefônica não gera
nulidade
Mesmo em matéria penal, a jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que não é necessária
a degravação integral das escutas, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes
a embasar o oferecimento da denúncia.
O servidor processado, que também é réu no processo criminal, tem acesso à integralidade das
interceptações e, se entender necessário, pode juntar no processo administrativo os eventuais
trechos que considera pertinentes ao deslinde da controvérsia.
STF. 1ª Turma. RMS 28774/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto
Barroso, julgado em 9/8/2016 (Info 834).
Monitoramento de e-mail corporativo de servidor público
As informações obtidas por monitoramento de e-mail corporativo de servidor público não
configuram prova ilícita quando relacionadas com aspectos "não pessoais" e de interesse da
Administração Pública e da própria coletividade, especialmente quando exista, nas disposições
normativas acerca do seu uso, expressa menção da sua destinação somente para assuntos e
matérias afetas ao serviço, bem como advertência sobre monitoramento e acesso ao conteúdo
das comunicações dos usuários para cumprir disposições legais ou instruir procedimento
administrativo.
STJ. 2ª Turma. RMS 48.665-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/9/2015 (Info 576).
Defesa técnica
Súmula Vinculante nº 5 do STF: A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
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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).

44

Desnecessidade de intimação do servidor após o relatório final para alegações finais
Não é obrigatória a intimação do interessado para apresentar alegações finais após o relatório
final de processo administrativo disciplinar.
STF. 1ª Turma. RMS 28774/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto
Barroso, julgado em 9/8/2016 (Info 834).
STJ. 1ª Seção. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013 (Info 523).

//
STJ. 3ª Seção. MS 7.758/DF, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv. do TJ/SP), julgado em
22/04/2015.
Inexistência de impedimento de que os membros da comissão do primeiro PAD, que foi
anulado, participem da segunda comissão
Respeitados todos os aspectos processuais relativos à suspeição e impedimento dos membros
da Comissão Processante previstos pelas Leis 8.112/90 e 9.784/99, não há qualquer
impedimento ou prejuízo material na convocação dos mesmos servidores que anteriormente
tenham integrado Comissão Processante, cujo relatório conclusivo foi posteriormente anulado
(por cerceamento de defesa), para comporem a segunda Comissão de Inquérito.
Assim, não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo
administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia
sido anulada.
STF. 1ª Turma. RMS 28774/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto
Barroso, julgado em 9/8/2016 (Info 834).
STJ. 1ª Seção. MS 16.192/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/04/2013.
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.
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.
STJ. 1ª Seção. MS 11.749/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/06/2014.
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Inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso de infração disciplinar que gere
demissão
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).
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Excesso de prazo para conclusão do PAD
Súmula 592-STJ: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só
causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.

//
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).
Termo inicial do prazo prescricional do PAD
O art. 142, § 2º da Lei nº 8.112/90 prevê que o prazo prescricional da ação disciplinar “começa
a correr da data em que o fato se tornou conhecido”.
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 termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente
para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e não a ciência de qualquer
autoridade da Administração Pública.
STJ. 1ª Seção. MS 20.615/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/03/2017.
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Possibilidade de execução imediata de penalidade imposta em PAD
Determinado servidor público federal recebeu pena de demissão em processo administrativo
disciplinar contra si instaurado. O servidor interpôs recurso administrativo contra a decisão
proferida. Ocorre que, antes mesmo de ser julgado o recurso, a Administração Pública já cessou
o pagamento da remuneração do servidor e o afastou das funções.
É possível que a sanção aplicada seja desde logo executada mesmo que ainda esteja pendente
recurso interposto no âmbito administrativo?
SIM. É possível o cumprimento imediato da penalidade imposta ao servidor logo após o
julgamento do PAD e antes do julgamento do recurso administrativo cabível.
Não há qualquer ilegalidade na imediata execução de penalidade administrativa imposta em
PAD a servidor público, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado
administrativamente.
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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).

//
STJ. 1ª Seção. MS 19.488-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/3/2015 (Info
559).
CONCURSOS PÚBLICOS
Restrição a candidatos com tatuagem
Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo
situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.
STF. Plenário. RE 898450/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/8/2016 (repercussão geral) (Info
835).
Surdez unilateral
Cegueira unilateral

NÃO é considerada deficiência para fins de concurso público.
É considerada deficiência para fins de concurso público.

Convocação do candidato aprovado apenas pelo diário oficial, sendo que já tinha se passado
muito tempo desde a divulgação da etapa anterior
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.
É válida a alteração na ordem de aplicação das provas do teste físico desde que anunciada
com antecedência
A simples alteração na ordem de aplicação das provas de teste físico em concurso público, desde
que anunciada com antecedência e aplicada igualmente a todos, não viola direito líquido e certo
dos candidatos inscritos.
Ex: o edital inicial dizia que, no dia da prova de esforço físico, o teste de equilíbrio seria o
primeiro e a corrida o último; depois foi publicado um novo edital alterando a ordem.
STJ. 1ª Turma. RMS 36.064-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 13/6/2017 (Info 608).
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Requisitos para a 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
(Info 535).
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Teste psicotécnico e exigência de lei
Súmula vinculante 44-STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de
candidato a cargo público.
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Investigação social em concursos públicos
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).
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para
avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões
do concurso com o previsto no edital do certame.
STF. Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015 (repercussão geral)
(Info 782)
O grave erro no enunciado – reconhecido pela própria banca examinadora – constitui
flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão.
STJ. 2ª Turma. RMS 49.896-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/4/2017 (Info 603).
Ação questionando critérios do psicotécnico previstos no edital deve ser proposta contra a
entidade que promoveu o concurso (e não contra a instituição contratada)
Em ação ordinária na qual se discute a eliminação de candidato em concurso público – em razão
da subjetividade dos critérios de avaliação de exame psicotécnico previstos no edital – a
legitimidade passiva será da entidade responsável pela elaboração do certame.
Ex: o Estado do ES abriu concurso para agente penitenciário. O CESPE foi contratado para realizar
as provas. João inscreveu-se no certame e foi aprovado nas provas teóricas, tendo sido, contudo,
reprovado no exame psicotécnico. Diante disso, João quer ajuizar ação ordinária questionando
os critérios de avaliação do exame psicotécnico previstos no edital sob o argumento de que eles
eram subjetivos. Essa ação terá que ser proposta contra o Estado do ES (e não contra o CESPE).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.425.594-ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 7/3/2017 (Info
600).

www.dizerodireito.com.br

Página

Posse em cargo público por determinação judicial e dever de indenizar
O candidato que teve postergada a assunção em cargo por conta de ato ilegal da Administração
tem direito a receber a remuneração retroativa?
Regra: NÃO. Não cabe indenização a servidor empossado por decisão judicial sob o argumento
de que houve demora na nomeação. Dito de outro modo, a nomeação tardia a cargo público em
decorrência de decisão judicial não gera direito à indenização.
Exceção: será devida indenização se ficar demonstrado, no caso concreto, que o servidor não foi
nomeado logo por conta de uma situação de arbitrariedade flagrante.
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Surgimento de novas vagas + necessidade do provimento + inexistência de restrição
orçamentária = direito subjetivo à nomeação
O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas tem direito subjetivo à
nomeação caso surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, haja manifestação
inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento e não tenha restrição
orçamentária.
STJ. 1ª Seção. MS 22.813-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/06/2018 (Info 630).

//
Nas exatas palavras do STF: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão
judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido
em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”
STF. Plenário. RE 724347/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto
Barroso, julgado em 26/2/2015 (repercussão geral) (Info 775).
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público não gera direito à
indenização, ainda que a demora tenha origem em erro reconhecido pela própria Administração
Pública.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.238.344-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 30/11/2017 (Info 617).
Teoria do fato consumado: inaplicabilidade em concurso público
O candidato que toma posse em concurso público por força de decisão judicial precária assume
o risco de posterior reforma desse julgado que, em razão do efeito “ex tunc”, inviabiliza a
aplicação da teoria do fato consumado em tais hipóteses.
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).
STF. 1ª Turma. RMS 31538/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio,
julgado em 17/11/2015 (Info 808).
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Administração Pública deve descontar os dias não trabalhados por servidor público em greve
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do
exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo
funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será,
contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder
Público.
STF. Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 (repercussão geral)
(Info 845).
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Não se pode cassar a aposentadoria do servidor que ingressou no serviço público por força de
provimento judicial precário e se aposentou durante o processo, antes da decisão ser
reformada
Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de
decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente.
Em outras palavras, não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que assumiram o
cargo público por força de decisão judicial provisória posteriormente revista. Trata-se do
entendimento firmado no RE 608482/RN (Tema 476).
A situação é diferente, contudo, se a pessoa, após permanecer vários anos no cargo, conseguiu
a concessão de aposentadoria. Neste caso, em razão do elevado grau de estabilidade da situação
jurídica, o princípio da proteção da confiança legítima incide com maior intensidade. Trata-se de
uma excepcionalidade que autoriza a distinção (distinguish) quanto ao leading case do RE
608482/RN (Tema 476).
STF. 1ª Turma. RE 740029 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/8/2018 (Info
911).

//

O desconto dos dias parados pode ser feito de forma parcelada
Não se mostra razoável a possibilidade de desconto em parcela única sobre a remuneração do
servidor público dos dias parados e não compensados provenientes do exercício do direito de
greve.
STJ. 2ª Turma. RMS 49.339-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 6/10/2016 (Info 592).
Policiais são proibidos de fazer greve
O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis
e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.
É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas
das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos
interesses da categoria.
STF. Plenário. ARE 654432/GO, Rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 5/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).
Compete à Justiça Comum (estadual ou federal) decidir se a greve realizada por servidor
público é ou não abusiva
A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de
servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas.
STF. Plenário. RE 846854/SP, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 1º/8/2017 (repercussão geral) (Info 871).
Vedação de vinculação de vencimentos e SV 42
Súmula vinculante 42-STF: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de
servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
Auxílio-alimentação não é pago aos servidores aposentados
Súmula vinculante 55: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.
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É inconstitucional lei estadual que transforma cargo de Comissário de Polícia em Delegado de
Polícia
Em 2001, foi editada uma lei estadual criando cargos e organizando a Polícia Civil de
determinado Estado. Nesta Lei foi previsto que, na estrutura da Polícia Civil, haveria cargos de
Delegado de Polícia e de Comissário de Polícia.
Ainda em 2001, foi realizado um concurso público, com provas específicas para cada um desses
cargos, e os aprovados nomeados e empossados.
Contudo, em 2004, houve duas leis modificando o cargo de Comissário de Polícia.
• a primeira delas afirmou que Comissário de Polícia seria autoridade policial, juntamente com
o Delegado de Polícia, equiparando a remuneração dos dois cargos.
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Inconstitucionalidade de subsídio vitalício a ex-governador
Algumas Constituições estaduais preveem que a pessoa que tiver exercido o cargo de
Governador do Estado fará jus, após deixar o mandato, a um subsídio mensal e vitalício. Alguns
chamam isso de representação, outros de pensão vitalícia e outros de pensão civil. A previsão
desse pagamento é compatível com a CF/88?
NÃO. Essa regra fere o princípio da isonomia. Não há uma justificativa razoável para que seja
prevista genericamente a concessão da “pensão” para ex-governadores, configurando um
tratamento privilegiado sem haver fundamento legítimo.
STF. Plenário. ADI 4552 MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 9/4/2015 (Info 780).

//
• a segunda lei, transformando o cargo de "Comissário de Polícia" em "Delegado de Polícia".
Essas duas leis foram impugnadas por meio de ADI e o STF decidiu que elas são
INCONSTITUCIONAIS porque representaram burla à exigência do concurso público.
As referidas leis fizeram uma espécie de ASCENSÃO FUNCIONAL dos Comissários de Polícia
porque transformaram os ocupantes desses cargos em Delegados de Polícia sem que eles
tivessem feito concurso público para tanto.
No caso concreto, os Ministros entenderam que, quando o cargo de Comissário de Polícia foi
criado, ele possuía diferenças substanciais em relação ao de Delegado de Polícia, o que impediria
a transformação mesmo sob o argumento de ser medida de racionalização administrativa.
STF. Plenário. ADI 3415/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 24/9/2015 (Info 800).
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO
Contratação 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).
Constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90
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 aos empregados eventualmente contratados, ressalvados os direitos à percepção dos
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.
Neste julgado, o STF declarou que o art. 19-A da Lei 8.036/90 é CONSTITUCIONAL.
STF. Plenário. ADI 3127/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 26/3/2015 (Info 779).

www.dizerodireito.com.br

Página

Inaplicabilidade da recondução do art. 29, I, da Lei 8.112/90 por analogia
Se a legislação estadual não prevê a recondução, é possível aplicar a Lei 8.112/90 por analogia?
NÃO. Não é possível a aplicação, por analogia, do instituto da recondução previsto no art. 29, I,
da Lei 8.112/1990 a servidor público estadual na hipótese em que o ordenamento jurídico do
estado for omisso acerca desse direito.
STJ. 2ª Turma. RMS 46.438-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/12/2014 (Info 553).
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Contrato de trabalho temporário declarado nulo e aplicabilidade 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?
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.
Assim, o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi
declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui
direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do
art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
STF. 1ª Turma. ARE 839606 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11/11/2014.
STJ. 1ª Turma. REsp 1517594/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/11/2015.

//
APOSENTADORIA
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.
Guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial
A aposentadoria especial não pode ser estendida aos guardas civis, uma vez que suas atividades
precípuas não são inequivocamente perigosas e, ainda, pelo fato de não integrarem o conjunto
de órgãos de segurança pública relacionados no art. 144, I a V, da CF/88.
STF. Plenário. MI 6515/DF, MI 6770/DF, MI 6773/DF, MI 6780/DF, MI 6874/DF, Rel. Min. Roberto
Barroso, julgados em 20/6/2018 (Info 907).
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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).
Com base no entendimento acima exposto, o STJ tem decidido que serão PROPORCIONAIS (e
não integrais) os proventos de aposentadoria de servidor público federal diagnosticado com
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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 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).

//
doença grave, contagiosa ou incurável que não esteja prevista no art. 186, § 1º, da Lei 8.112/90
nem indicada em lei.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.324.671-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/3/2015 (Info 557).
STF. Plenário. RE 656860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/8/2014 (Info 755).

Aposentadoria compulsória não se aplica para cargo em comissão
Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da
aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF/88. Este dispositivo atinge apenas
os ocupantes de cargo de provimento efetivo.
Por conta disso, não existe qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão.
STF. Plenário. RE 786540, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/12/2016 (repercussão geral) (Info
851).
STJ. 2ª Turma. RMS 36.950-RO, Rel. Min. Castro Meira, DJe 26/4/2013 (Info 523).
Servidor efetivo aposentado compulsoriamente pode ser nomeado para cargo em comissão
Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o
servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já
desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez
que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração.
STF. Plenário. RE 786540, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/12/2016 (repercussão geral) (Info
851).
RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS
SITUAÇÃO
1) Servidor recebe por decisão ADMINISTRATIVA depois revogada
2) Servidor que recebe indevidamente valores em decorrência de
erro operacional da Administração
3) Servidor recebe por decisão JUDICIAL não definitiva depois
reformada
4) Servidor recebe por sentença TRANSITADA EM JULGADO e que
posteriormente é rescindida
5) Herdeiro que recebe indevidamente proventos do servidor
aposentado depois que ele morreu

TERÁ QUE DEVOLVER?
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
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Estagiário
O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, remunerado ou não, está
sujeito a responsabilização por ato de improbidade administrativa.
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Ação de improbidade administrativa: ministro de estado e foro competente
Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a duplo
regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de
improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de
responsabilidade.
O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às
infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa.
STF. Plenário. Pet 3240 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso,
julgado em 10/5/2018 (Info 901).

//
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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;
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Membros do MP e possibilidade de sanção de perda do cargo
O membro do Ministério Público pode ser processado e condenado por ato de improbidade
administrativa?
SIM. É pacífico o entendimento de que o Promotor de Justiça (ou Procurador da República) pode
ser processado e condenado por ato de improbidade administrativa, com fundamento na Lei
8.429/92.
Mesmo gozando de vitaliciedade e a Lei prevendo uma série de condições para a perda do cargo,
o membro do MP, se for réu em uma ação de improbidade administrativa, poderá ser condenado
à perda da função pública? O membro do MP pode ser réu em uma ação de improbidade de que
trata a Lei 8.429/92 e, ao final, ser condenado à perda do cargo mesmo sem ser adotado o
procedimento da Lei 8.625/93 e da LC 75/93?
SIM. O STJ decidiu que é possível, no âmbito de ação civil pública de improbidade administrativa,
a condenação de membro do Ministério Público à pena de perda da função pública prevista no
art. 12 da Lei 8.429/92.
A Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do MP) e a LC 75/93 preveem uma série de regras para
que possa ser ajuizada ação civil pública de perda do cargo contra o membro do MP. Tais
disposições impedem que o membro do MP perca o cargo em ação de improbidade?
NÃO. Segundo o STJ, o fato de essas leis preverem a garantia da vitaliciedade aos membros do
MP e a necessidade de ação judicial para a aplicação da pena de demissão não significa que elas
proíbam que o membro do MP possa perder o cargo em razão de sentença proferida na ação
civil pública por ato de improbidade administrativa.
Essas leis tratam dos casos em que houve um procedimento administrativo no âmbito do MP
para apuração de fatos imputados contra o Promotor/Procurador e, sendo verificada qualquer
das situações previstas nos incisos do § 1º do art. 38, deverá obter-se autorização do Conselho
Superior para o ajuizamento de ação civil específica.
Desse modo, tais leis não cuidam de improbidade administrativa e, portanto, nada interferem
nas disposições da Lei 8.429/92.
Em outras palavras, existem as ações previstas na LC 75/93 e na Lei 8.625/93, mas estas não
excluem (não impedem) que o membro do MP também seja processado e condenado pela Lei
8.429/92. Os dois sistemas convivem harmonicamente. Um não exclui o outro.
Se o membro do MP praticou um ato de improbidade administrativa, ele poderá ser réu em uma
ação civil e perder o cargo? Essa ação deverá ser proposta segundo o rito da lei da carreira (LC
75/93 / Lei 8.625/93) ou poderá ser proposta nos termos da Lei 8.429/92?
SIM. O membro do MP que praticou ato de improbidade administrativa poderá ser réu em uma
ação civil e perder o cargo. Existem duas hipóteses possíveis:
• Instaurar o processo administrativo de que trata a lei da carreira (LC 75/93: MPU / Lei
8.625/93: MPE) e, ao final, o PGR ou o PGJ ajuizar ação civil de perda do cargo contra o membro
do MP.
• Ser proposta ação de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92. Neste caso, não
existe legitimidade exclusiva do PGR ou PGJ. A ação poderá ser proposta até mesmo por um
Promotor de Justiça (no caso do MPE) ou Procurador da República (MPF) que atue em 1ª
instância.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.191.613-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19/3/2015 (Info
560).

//
▪
▪

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).
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).
Caracterização de tortura como ato de improbidade administrativa
A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.177.910-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/8/2015 (Info 577).
Critério objetivo
Critério subjetivo
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

Página

A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada em 1ª instância, ainda que
tenha sido proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos
crimes de responsabilidade.
Logo, devem ser julgadas pelo juiz de 1ª instância (e não pelo STJ) as ações de improbidade
administrativa propostas contra:
• Governadores de Estado/DF;
• Desembargadores (TJ, TRF ou TRT);
• Conselheiros dos Tribunais de Contas (dos Estados, do DF ou dos Municípios);
• Membros do MPU que oficiem perante tribunais.
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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).
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Indisponibilidade de bens
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de
bens em improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação (AgRg no REsp
1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/03/2013, DJe
13/03/2013).
Tendo sido instaurado procedimento administrativo para apurar a improbidade, conforme
permite o art. 14 da LIA, a indisponibilidade dos bens pode ser decretada antes mesmo de
encerrado esse procedimento?
SIM. É nesse sentido a jurisprudência do STJ.
Essa indisponibilidade dos bens pode ser decretada sem ouvir o réu?
SIM. É admissível a concessão de liminar inaudita altera parte para a decretação de
indisponibilidade e sequestro de bens, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional,
qual seja, o ressarcimento ao Erário.
Desse modo, o STJ entende que, ante sua natureza acautelatória, a medida de indisponibilidade
de bens em ação de improbidade administrativa pode ser deferida nos autos da ação principal
sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação para defesa prévia (art. 17, §
7º da LIA).
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 671.281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF 1ª
Região), julgado em 03/09/2015.
Para que seja decretada a indisponibilidade dos bens da pessoa suspeita de ter praticado ato
de improbidade exige-se a demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora?
NÃO. Basta que se prove o fumus boni iuris, sendo o periculum in mora presumido (implícito).
A decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa dispensa a
demonstração de periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7º da
Lei nº 8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni iuris, que consiste em indícios de atos
ímprobos.
Desse modo, a medida cautelar de indisponibilidade não está condicionada à comprovação de
que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o
sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juiz,
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes
fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
STJ. 1ª Seção. REsp 1366721/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og
Fernandes, julgado em 26/02/2014.
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Desnecessária prova de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio
Então, pode ser decretada a indisponibilidade dos bens ainda que o acusado não esteja se
desfazendo de seus bens?
SIM. É desnecessária a prova de que os réus estejam dilapidando efetivamente seus patrimônios
ou de que eles estariam na iminência de fazê-lo (prova de periculum in mora concreto).

56

Você pode encontrar também na prova a seguinte redação:
O decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente
ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito
no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).
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O requisito do periculum in mora está implícito no referido art. 7º, parágrafo único, da Lei nº
8.429/1992, que visa assegurar “o integral ressarcimento” de eventual prejuízo ao erário, o que,
inclusive, atende à determinação contida no art. 37, § 4º, da CF/88.
Como a indisponibilidade dos bens visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, o STJ
entende que não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou
dissipação, na medida em que exigir a comprovação de que esse fato estaria ocorrendo ou
prestes a ocorrer tornaria difícil a efetivação da medida cautelar em análise.
Além do mais, o disposto no referido art. 7º em nenhum momento exige o requisito da urgência,
reclamando apenas a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade
causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.
Vale ressaltar, no entanto, que a decretação da indisponibilidade de bens, apesar da
excepcionalidade legal expressa da desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do
patrimônio, não é uma medida de adoção automática, devendo ser adequadamente
fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal),
sobretudo por se tratar de constrição patrimonial (REsp 1319515/ES).
STJ. 1ª Seção. REsp 1.366.721-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min.
Og Fernandes, julgado em 26/2/2014 (recurso repetitivo) (Info 547).
Pode ser decretada a indisponibilidade sobre bens que o acusado possuía antes da suposta
prática do ato de improbidade?
SIM. A indisponibilidade pode recair sobre bens adquiridos tanto antes quanto depois da prática
do ato de improbidade.
A jurisprudência do STJ abona a possibilidade de que a indisponibilidade, na ação de
improbidade administrativa, recaia sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. A
medida se dá como garantia de futura execução em caso de constatação do ato ímprobo.
STJ. 1ª Turma. REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), julgado
em 06/10/2015.
A indisponibilidade não pode recair sobre verbas absolutamente impenhoráveis
A exegese do art. 7º da Lei 8.429/1992, conferida pela jurisprudência do STJ, é de que a
indisponibilidade pode alcançar tantos bens quantos necessários a garantir as consequências
financeiras da prática de improbidade, mesmo os adquiridos anteriormente à conduta ilícita,
excluídos os bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes tenham sido,
comprovadamente, adquiridos também com produto da empreitada ímproba, hipótese em que
se resguarda apenas os essenciais à subsistência do indiciado/acusado.
STJ. 2ª Turma. REsp 1461892/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/03/2015.
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.
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Verbas trabalhistas não podem ser objeto de medida de indisponibilidade em ação de
improbidade
A indisponibilidade pode recair sobre verbas salariais investidas em aplicação financeira?

57

Vale ressaltar que esse entendimento acima exposto é contraditório com os julgados do STJ que
afirmam que é possível que a indisponibilidade recaia sobre bem de família, por exemplo, que,
como se sabe, é impenhorável.

//
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).
Indisponibilidade deve garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao erário e a multa civil
A indisponibilidade é decretada para assegurar apenas o ressarcimento dos valores ao Erário ou
também para custear o pagamento da multa civil?
Para custear os dois. A indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio do réu de modo
suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em
consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma (STJ. AgRg no REsp
1311013 / RO).
Vale ressaltar que é assegurado ao réu provar que a indisponibilidade que recaiu sobre o seu
patrimônio foi muito drástica e que não está garantindo seu mínimo existencial.
É possível que se determine a indisponibilidade de bens em valor superior ao indicado na inicial
A indisponibilidade pode ser determinada sobre bens com valor superior ao mencionado na petição
inicial da ação de improbidade (ex.: a petição inicial narra um prejuízo ao erário de R$ 100 mil, mas
o MP pede a indisponibilidade de R$ 500 mil do requerido)?
SIM. É possível que se determine a indisponibilidade de bens em valor superior ao indicado na
inicial da ação, visando a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário,
levando-se em consideração, até mesmo, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.
Isso porque a indisponibilidade acautelatória prevista na Lei de Improbidade Administrativa tem
como finalidade a reparação integral dos danos que porventura tenham sido causados ao erário.
REsp 1.176.440-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/9/2013.
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É desnecessária a lesão ao patrimônio público no caso do art. 9º
Ainda que não haja dano ao erário, é possível a condenação por ato de improbidade
administrativa que importe enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/92), excluindo-se,
contudo, a possibilidade de aplicação da pena de ressarcimento ao erário.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.412.214-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 8/3/2016 (Info 580).
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Desnecessária a individualização dos bens
É necessário que o Ministério Público (ou outro autor da ação de improbidade), ao formular o
pedido de indisponibilidade, faça a indicação individualizada dos bens do réu?
NÃO. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é desnecessária a
individualização dos bens sobre os quais se pretende fazer recair a indisponibilidade prevista no
art. 7º, parágrafo único da Lei nº 8.429/92 (AgRg no REsp 1307137/BA, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2ª Turma, julgado em 25/09/2012). A individualização somente é necessária para a
concessão do “sequestro de bens”, previsto no art. 16 da Lei nº 8.429/92.

//
Necessidade de efetivo dano para configurar o art. 10
Para a condenação por ato de improbidade administrativa no art. 10, é indispensável a
demonstração de que ocorreu efetivo dano ao erário.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 18.317/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
05/06/2014.
A dispensa indevida de licitação ocasiona prejuízo ao erário in re ipsa
Em casos de fracionamento de compras e contratações com o objetivo de se dispensar
ilegalmente o procedimento licitatório, o prejuízo ao erário é considerado presumido (in re ipsa),
na medida em que o Poder Público, por força da conduta ímproba do administrador, deixa de
contratar a melhor proposta, o que gera prejuízos aos cofres públicos.
STJ. 2ª Turma. REsp 1280321⁄MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 06/03/2012.
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.
Contratação irregular de servidores temporários
Configura ato de improbidade administrativa a contratação temporária irregular de pessoal
(sem qualquer amparo legal) porque importa em violação do princípio constitucional do
concurso público.
STJ. 1ª Turma. REsp 1403361/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/12/2013.
A ausência de prestação de contas configura ato de improbidade administrativa?
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.
Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92, não
basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo
genérico.
Assim, por exemplo, se o Prefeito não presta contas, para que ele seja condenado por
improbidade administrativo será necessário provar que ele agiu com dolo ou má-fé.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.382.436-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/8/2013
(Info 529)
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VÍNCULO
PRAZO
INÍCIO DA CONTAGEM
TEMPORÁRIO (detentores de
Primeiro dia após o fim do
mandato, cargo em comissão,
5 anos
vínculo
função de confiança)
PERMANENTE (ocupantes de O prazo e a o início da contagem serão os mesmos que são
cargo efetivo ou de emprego previstos no estatuto do servidor para prescrição de faltas
público)
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
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PRAZO PRESCRICIONAL
O prazo prescricional irá variar de acordo com a natureza do vínculo do agente público:

//
conhecido, mas leis estaduais/municipais podem trazer
regra diferente).
Termo inicial do prazo prescricional no caso de reeleição
O prazo prescricional em ação de improbidade administrativa movida contra prefeito reeleito
só se inicia após o término do segundo mandato, ainda que tenha havido descontinuidade entre
o primeiro e o segundo mandato em razão da anulação de pleito eleitoral, com posse provisória
do Presidente da Câmara, por determinação da Justiça Eleitoral, antes da reeleição do prefeito
em novas eleições convocadas.
Ex: João foi Prefeito no período jan/2001 a dez/2004 (primeiro mandato). Em 2002 ele praticou
um ato de improbidade administrativa. Em out/2004 concorreu e conseguiu ser reeleito para
um novo mandato (que seria de jan/2005 a dez/2008). Ocorre que não chegou a tomar posse
em 1º de janeiro de 2005, pois teve seu registro de candidatura cassado em virtude de
condenação na Justiça Eleitoral. Tomou posse o Presidente da Câmara Municipal. O TRE marcou
nova eleição para o Município e João foi novamente eleito, tendo tomado posse em fevereiro
de 2006. Desse modo, João ficou fora da Prefeitura durante 1 ano e 1 mês, período no qual o
Município foi comandado pelo Presidente da Câmara. Em 2008, acabou o segundo mandato de
João. O prazo prescricional quanto à improbidade praticada em 2002 somente se iniciou em
dezembro de 2008 com o término do segundo mandato.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.414.757-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/10/2015 (Info
571).
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).
Imprescritibilidade do ressarcimento nas ações de improbidade administrativa
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson
Fachin, julgado em 08/08/2018 (repercussão geral) (Info 910).
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Possibilidade de dupla condenação ao ressarcimento ao erário pelo mesmo fato
Não configura bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial (acórdão do TCU) e
sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa que determinam o
ressarcimento ao erário e se referem ao mesmo fato, desde que seja observada a dedução do
valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do título
remanescente.
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Inaplicabilidade das sanções por ato de improbidade administrativa abaixo do mínimo legal
No caso de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública, as penalidades de suspensão dos direitos políticos e de
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios não podem ser fixadas abaixo de 3 anos, considerando que este é o mínimo previsto
no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.
Não existe autorização na lei para estipular sanções abaixo desse patamar.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.582.014-CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7/4/2016 (Info 581).

//
STJ. 1ª Turma. REsp 1.413.674-SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF
1ª Região), Rel. para o acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/5/2016 (Info 584).
Aplica-se às ações de improbidade administrativa o reexame necessário previsto no art. 19 da
lei da ação popular
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade
administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info
607).
Prazo prescricional da ação de ressarcimento ao erário
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
Dito de outro modo, se o Poder Público sofreu um dano ao erário decorrente de um ilícito civil
e deseja ser ressarcido, ele deverá ajuizar a ação no prazo prescricional previsto em lei.
Vale ressaltar, entretanto, que essa tese não alcança prejuízos que decorram de ato de
improbidade administrativa que, até o momento, continuam sendo considerados imprescritíveis
(art. 37, § 5º).
STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 3/2/2016 (repercussão geral)
(Info 813).
Prazo prescricional da ação de ressarcimento ao erário
O STF decidiu que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de
ilícito civil." (RE 669069/MG).
Em embargos de declaração opostos contra esta decisão, o STF afirmou que:
a) O conceito de ilícito civil deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos
civis aqueles que decorram de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os
decorrentes de atos de improbidade e assim por diante.
b) As questões relacionadas com o início do prazo prescricional não foram examinadas no
recurso extraordinário porque estão relacionadas com matéria infraconstitucional, que devem
ser decididas segundo a interpretação da legislação ordinária.
c) Não deveria haver modulação dos efeitos, considerando que na jurisprudência do STF não
havia julgados afirmando que as pretensões de ilícito civil seriam imprescritíveis. Logo, o
acórdão do STF não frustrou a expectativa legítima da Administração Pública.
STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 3/2/2016 (repercussão geral)
(Info 813).
STF. Plenário. RE 669069 ED/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 16/6/2016 (Info 830).
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Poder de polícia de trânsito e guardas municipais
As guardas municipais podem realizar a fiscalização de trânsito?
SIM. As guardas municipais, desde que autorizadas por lei municipal, têm competência para
fiscalizar o trânsito, lavrar auto de infração de trânsito e impor multas.
O STF definiu a tese de que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do
poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente
previstas (ex: multas de trânsito).
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Expropriação por cultivo de drogas é afastada somente por falta de culpa do proprietário
A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde que o
proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo.
STF. Plenário. RE 635336/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/12/2016 (repercussão geral)
(Info 851).

//
STF. Plenário. RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto
Barroso, julgado em 6/8/2015 (repercussão geral) (Info 793).
Judiciário pode determinar que Estado implemente plantão em Delegacia de Atendimento ao
adolescente infrator
A decisão judicial que impõe à Administração Pública o restabelecimento do plantão de 24 horas
em Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude não constitui abuso de
poder, tampouco extrapola o controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.612.931-MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/6/2017
(Info 609).
É possível o corte da energia elétrica por fraude no medidor, desde que cumpridos alguns
requisitos
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho
medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço
de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo
recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem
prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da
dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso
repetitivo) (Info 634).

DIREITO PENAL
Presunção de inocência
A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser
considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.
STF. Plenário. RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (repercussão geral)
(Info 772).
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Vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima como circunstância negativa na dosimetria
da pena
O fato de o agente ter se aproveitado, para a prática do crime, da situação de vulnerabilidade
emocional e psicológica da vítima decorrente da morte de seu filho em razão de erro médico
pode constituir motivo idôneo para a valoração negativa de sua culpabilidade.
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Condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas como conduta social
desfavorável
A circunstância judicial "conduta social", prevista no art. 59 do Código Penal, representa o
comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento
com outros indivíduos.
Os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São
circunstâncias distintas, com regramentos próprios.
Assim, não se mostra correto o magistrado utilizar as condenações anteriores transitadas em
julgado como "conduta social desfavorável".
STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825).

//
STJ. 5ª Turma. HC 264.459-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/3/2016
(Info 579).
Elevados custos da investigação e enriquecimento do réu não são argumentos para aumentar a
pena-base
Os elevados custos da atuação estatal para apuração da conduta criminosa e o enriquecimento
ilícito obtido pelo agente não constituem motivação idônea para a valoração negativa do vetor
"consequências do crime" na 1ª fase da dosimetria da pena.
Em outras palavras, o fato de o Estado ter gasto muitos recursos para investigar os crimes (no
caso, era uma grande operação policial) e de o réu ter obtido enriquecimento ilícito com as
práticas delituosas não servem como motivo para aumentar a pena-base.
STF. 2ª Turma. HC 134193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/10/2016 (Info 845).
Compatibilidade entre a agravante do art. 62, I, do CP e a condição de mandante do delito
A incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal é compatível com a autoria intelectual
do delito (mandante). No entanto, o mandante do crime somente deverá ser punido com a
agravante se, no caso concreto, houver elementos que sirvam para caracterizar a situação
descrita pelo inciso I do art. 62, ou seja, é necessário que fique demonstrado que ele promoveu,
organizou o crime ou dirigiu a atividade dos demais agentes.
Em outras palavras, o mandante poderá responder pela agravante do inciso I do art. 62 do CP,
mas isso nem sempre acontecerá, dependendo das circunstâncias do caso concreto.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.563.169-DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/3/2016
(Info 580).
Juiz não deve decretar o arresto dos bens do condenado como forma de cumprimento forçado
da prestação pecuniária (pena restritiva de direitos)
Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos (ex: prestação
pecuniária), o CP prevê, como consequência, a reconversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade. Logo, o juiz não deve decretar o arresto dos bens do condenado como
forma de cumprimento forçado da pena substitutiva. A possibilidade de reconversão da pena já
é a medida que, por força normativa, atribui coercividade à pena restritiva de direitos.
Ex: João foi condenado a pena de 3 anos de reclusão, tendo o juiz substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos. Uma delas foi o pagamento de prestação pecuniária
no valor total de R$ 100 mil, parceladamente em 36 prestações mensais. O Ministério Público
afirmou que o prazo para cumprimento da prestação pecuniária é muito longo e que haveria o
risco de o condenado não pagar. Diante disso, pediu ao juiz que decretasse o arresto dos bens
do sentenciado. Este requerimento deverá ser indeferido.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.699.665-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
07/08/2018 (Info 631).
Valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários
Qual é o valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários?
20 mil reais (art. 1º, II, da Portaria MF 75/2012).
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Crimes ambientais
Admite-se o princípio da insignificância no caso de crimes ambientais.
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//
Reiteração criminosa no crime de descaminho e princípio da insignificância
A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de
descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias
verificarem que a medida é socialmente recomendável.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.217.514-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 9/12/2015
(Info 575).
Roubo qualificado e princípio da insignificância
Como regra, a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada nas hipóteses de furto
qualificado, tendo em vista que tal circunstância denota, em tese, maior ofensividade e
reprovabilidade da conduta.
Deve-se, todavia, considerar as circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de maneira a
verificar se, diante do quadro completo do delito, a conduta do agente representa maior
reprovabilidade a desautorizar a aplicação do princípio da insignificância.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 785.755/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
22/11/2016.
Contrabando
Em regra, é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, uma vez que o
bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando
também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em
território nacional. Trata-se, assim, de um delito pluriofensivo.
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1744739/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/10/2018.
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1717048/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11/09/2018.
STF. 1ª Turma. HC 133958 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 06/09/2016.
Vale ressaltar, no entanto, que o STJ possui alguns precedentes admitindo, de forma
excepcional, a aplicação deste princípio para o caso de contrabando de pequena quantidade de
medicamento para uso próprio:
A importação de pequena quantidade de medicamento destinada a uso próprio denota a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, tudo a autorizar a excepcional aplicação do princípio da insignificância.
STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1708371/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em
24/04/2018.
Não se aplica o princípio da insignificância ao:
• Estelionato contra o INSS (estelionato previdenciário)
• Estelionato envolvendo FGTS
• Estelionato envolvendo o seguro-desemprego
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Súmula 606-STJ: Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina
de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei
n. 9.472/1997.
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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).

//
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).
Aumento da pena-base pelo fato de a concussão ter sido praticada por policial
É legítima a utilização da condição pessoal de policial civil como circunstância judicial
desfavorável para fins de exasperação da pena-base aplicada a acusado pela prática do crime de
concussão.
Aquele que está investido de parcela de autoridade pública — como é o caso de um juiz, um
membro do Ministério Público ou uma autoridade policial — deve ser avaliado, no desempenho
da sua função, com maior rigor do que as demais pessoas não ocupantes de tais cargos.
STF. 1ª Turma. HC 132990/PE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin,
julgado em 16/8/2016 (Info 835).
"Lucro fácil" e “cobiça” não podem ser usados como argumentos para aumentar a pena da
concussão e da corrupção passiva
A obtenção de lucro fácil e a cobiça constituem elementares dos tipos de concussão e corrupção
passiva (arts. 316 e 317 do CP), sendo indevido utilizá-las para aumentar a pena-base alegando
que os “motivos do crime” (circunstância judicial do art. 59 do CP) seriam desfavoráveis.
STJ. 3ª Seção. EDv nos EREsp 1.196.136-RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
24/5/2017 (Info 608).
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).
As agravantes genéricas podem ser aplicadas aos crimes preterdolosos
É possível a aplicação das agravantes genéricas do art. 61 do CP aos crimes preterdolosos.
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).
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Compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência contra a
mulher
O réu praticou o crime com violência contra a mulher. Isso configura uma agravante (art. 61,
I, "f", do CP). No entanto, ele confessou a prática do crime, o que é uma atenuante (art. 65, III,
"d"). Diante disso, qual dessas circunstâncias irá prevalecer?
Nenhuma delas. Elas irão se compensar. Segundo decidiu o STJ, compensa-se a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado
com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP).
STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 6/8/2015
(Info 568).
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Compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da promessa de
recompensa
É possível compensar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a
agravante da promessa de recompensa (art. 62, IV).
STJ. 5ª Turma. HC 318.594-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16/2/2016 (Info 577).
Bons antecedentes não configuram atenuante inominada
Não caracteriza circunstância relevante anterior ao crime (art. 66 do CP) o fato de o condenado
possuir bons antecedentes criminais. Isso porque os antecedentes criminais são analisados na
1ª fase da dosimetria da pena, na fixação da pena-base, considerando que se trata de uma
circunstância judicial do art. 59 do CP.
STJ. 6ª Turma. REsp 1405989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi
Cordeiro, julgado em 18/08/2015 (Info 569).
Emprego da confissão qualificada como atenuante
A confissão, mesmo que qualificada, dá ensejo à incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d, do CP, quando utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.416.247-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/6/2016 (Info 586).
Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.
A pena de perdimento deve ser restrita ao cargo ocupado no momento do delito, salvo se o
novo cargo tiver relação com as atribuições anteriores
A pena de perdimento deve ser restrita ao cargo ocupado ou função pública exercida no
momento do delito, à exceção da hipótese em que o magistrado, motivadamente, entender que
o novo cargo ou função guarda correlação com as atribuições anteriores.
STJ. 5ª Turma. REsp 1452935/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/03/2017
(Info 599).
Inexistência de continuidade delitiva entre roubo e extorsão
Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, ainda que praticados em
conjunto. Isso porque, os referidos crimes, apesar de serem da mesma natureza, são de espécies
diversas.
STF. 1ª Turma. HC 114667/SP, rel. org. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso,
julgado em 24/4/2018 (Info 899).
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Vedação da fixação de regime prisional mais severo do que aquele abstratamente imposto
Se a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, é possível a fixação de regime inicial mais
severo do que o previsto pela quantidade de pena? Ex.: Paulo, réu primário, foi condenado a uma
pena de seis anos de reclusão. As circunstâncias judiciais foram favoráveis. Pode o juiz fixar o regime
inicial fechado?
NÃO. A posição que prevalece no STJ é a de que, fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o
acusado primário e sem antecedentes criminais não se justifica a fixação do regime prisional
mais gravoso (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 303.275/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
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Não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e o de latrocínio
porquanto são delitos de espécies diversas, já que tutelam bens jurídicos diferentes.
STJ. 5ª Turma. AgInt no AREsp 908.786/PB, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 06/12/2016.

//
03/02/2015). Assim, por exemplo, no crime de roubo, o emprego de arma de fogo não autoriza,
por si só, a imposição do regime inicial fechado se, primário o réu, a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
STJ. 5ª Turma. HC 309.939-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC),
julgado em 28/4/2015 (Info 562).
Tempo de duração da medida de segurança
Súmula 527-STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite
máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.
Interrupção de prescrição de pretensão punitiva em crimes conexos
No caso de crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, havendo sentença
condenatória para um dos crimes e acórdão condenatório para o outro delito, tem-se que a
prescrição da pretensão punitiva de ambos é interrompida a cada provimento jurisdicional
(art. 117, § 1º, do CP).
STJ. 5ª Turma. RHC 40.177-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/8/2015
(Info 568).
Motivo torpe e feminicídio: inexistência de bis in idem
Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de
feminicídio no crime de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica
e familiar.
Isso se dá porque o feminicídio é uma qualificadora de ordem OBJETIVA - vai incidir sempre que
o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, enquanto que a
torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos (razões) que levaram um
indivíduo a praticar o delito.
STJ. 6ª Turma. HC 433.898-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 24/04/2018 (Info 625).
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A morte instantânea da vítima nem sempre irá afastar a causa de aumento de pena do § 4º do art.
121 do CP
No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o agente deixa de prestar imediato
socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão
em flagrante (§ 4º do art. 121 do CP).
Se a vítima tiver morte instantânea, tal circunstância, por si só, é suficiente para afastar a
causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 121?
NÃO. No homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não afasta a causa de aumento de pena
prevista no art. 121, § 4º, do CP, a não ser que o óbito seja evidente, isto é, perceptível por
qualquer pessoa.
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Inexistência de motivo fútil em homicídio decorrente da prática de "racha"
Não incide a qualificadora de motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), na hipótese de homicídio
supostamente praticado por agente que disputava "racha", quando o veículo por ele
conduzido - em razão de choque com outro automóvel também participante do "racha" tenha atingido o veículo da vítima, terceiro estranho à disputa automobilística.
Motivo fútil corresponde a uma reação desproporcional do agente a uma ação ou omissão
da vítima. No caso de "racha", tendo em conta que a vítima (acidente automobilístico) era
um terceiro, estranho à disputa, não é possível considerar a presença da qualificadora de
motivo fútil, tendo em vista que não houve uma reação do agente a uma ação ou omissão
da vítima.
STJ. 6ª Turma. HC 307.617-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 19/4/2016 (Info 583).

//
STJ. 5ª Turma. HC 269.038-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 2/12/2014 (Info 554).
A materialidade do crime de homicídio pode ser demonstrada por meio de outras provas, além
do exame de corpo de delito, como a confissão do acusado e o depoimento de testemunhas.
Assim, nos termos do art. 167 do CPP, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de
corpo de delito, caso desaparecidos os vestígios.
STJ. 6ª Turma. HC 170.507-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/2/2012.
Interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação
A interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação provocada pela própria gestante
(art. 124) ou com o seu consentimento (art. 126) não é crime.
É preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 124 a 126 do Código Penal –
que tipificam o crime de aborto – para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção
voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre.
A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o
princípio da proporcionalidade.
STF. 1ª Turma. HC 124306/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso,
julgado em 29/11/2016 (Info 849).
Lesão corporal qualificado pela deformidade permanente e posterior cirurgia plástica
reparadora
A qualificadora “deformidade permanente” do crime de lesão corporal (art. 129, § 2º, IV, do
CP) não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora que elimine ou minimize a
deformidade na vítima. Isso porque, o fato criminoso é valorado no momento de sua
consumação, não o afetando providências posteriores, notadamente quando não usuais (pelo
risco ou pelo custo, como cirurgia plástica ou de tratamentos prolongados, dolorosos ou
geradores do risco de vida) e promovidas a critério exclusivo da vítima.
STJ. 6ª Turma. HC 306.677-RJ, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ-SP),
Rel. para acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/5/2015 (Info 562).
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Esposa tem legitimidade para propor queixa-crime contra autor de postagem que sugere
relação extraconjugal do marido
A esposa tem legitimidade para propor queixa-crime contra autor de mensagem que insinua que
o seu marido tem uma relação extraconjugal com outro homem.
Se alguém alega que um indivíduo casado mantém relação homossexual extraconjugal com
outro homem, a esposa deste indivíduo tem legitimidade para ajuizar queixa-crime por injúria,
alegando que também é ofendida.
Caso concreto: Roberto insinuou que Weverton teria um relacionamento homossexual
extraconjugal com outro homem. A mulher de Weverton tem legitimidade para ajuizar queixacrime contra Roberto pela prática do crime de injúria.
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Perda de dois dentes configura lesão grave (e não gravíssima)
A lesão corporal que provoca na vítima a perda de dois dentes tem natureza grave (art. 129, §
1º, III, do CP), e não gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP).
A perda de dois dentes pode até gerar uma debilidade permanente (§ 1º, III), ou seja, uma
dificuldade maior da mastigação, mas não configura deformidade permanente (§ 2º, IV).
§ 1º Se resulta: III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
§ 2º Se resulta: IV - deformidade permanente;
STJ. 6ª Turma. REsp 1.620.158-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/9/2016 (Info
590).

//
STF. 1ª Turma. Pet 7417 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em
9/10/2018 (Info 919).
Momento da consumação da concussão e flagrante delito
No crime de concussão, a situação de flagrante delito configura-se no momento da exigência
da vantagem indevida (e não no instante da entrega). Isso porque a concussão é crime
FORMAL, que se consuma com a exigência da vantagem indevida. Assim, a entrega da
vantagem indevida representa mero exaurimento do crime que já se consumou
anteriormente.
Ex: funcionário público exige, em razão de sua função, vantagem indevida da vítima; dois dias
depois, quando a vítima entrega a quantia exigida, não há mais situação de flagrância
considerando que o crime se consumou no momento da exigência, ou seja, dois dias antes.
STJ. 5ª Turma. HC 266.460-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/6/2015 (Info
564).
Momento consumativo do FURTO
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço
de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo)
(Info 572).
Momento consumativo do ROUBO
Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada.
Hipótese de inaplicabilidade do princípio da consunção com o furto/roubo
O delito de estelionato não será absorvido pelo de roubo na hipótese em que o agente, dias
após roubar um veículo e os objetos pessoais dos seus ocupantes, entre eles um talonário de
cheques, visando obter vantagem ilícita, preenche uma de suas folhas e, diretamente na
agência bancária, tenta sacar a quantia nela lançada. A falsificação da cártula não é mero
exaurimento do crime antecedente. Isso porque há diversidade de desígnios e de bens
jurídicos lesados. Dessa forma, inaplicável o princípio da consunção.
STJ. 5ª Turma. HC 309.939-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC),
julgado em 28/4/2015 (Info 562).
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Causa de aumento do § 1º pode ser aplicada tanto para furto simples como qualificado
O 1º do art. 155 do CP prevê que a pena do crime de furto será aumentada de um terço, se o
crime é praticado durante o repouso noturno.
A causa de aumento de pena prevista no § 1° pode ser aplicada tanto para os casos de furto
simples (caput) como para as hipóteses de furto qualificado (§ 4°).
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Furto privilegiado
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.

www.dizerodireito.com.br

//
Não existe nenhuma incompatibilidade entre a majorante prevista no § 1.° e as qualificadoras
do § 4º. São circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da
pena.
Assim, é possível que o agente seja condenado por furto qualificado (§ 4º) e, na terceira fase
da dosimetria, o juiz aumente a pena em 1/3 se a subtração ocorreu durante o repouso
noturno.
STJ. 6ª Turma. HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014
(Info 554).
Para que configure a qualificadora da destreza, é necessário que o agente tenha subtraído o
bem com excepcional habilidade sem ser descoberto
No crime de furto, não deve ser reconhecida a qualificadora da “destreza” (art. 155, § 4º, II, do
CP) caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional – incomum –
habilidade para subtrair a coisa que se encontrava na posse da vítima sem despertar-lhe a
atenção.
Destreza, para fins de furto qualificado, é a especial habilidade física ou manual que permite ao
agente subtrair bens em poder direto da vítima sem que ela perceba o furto. É o chamado
“punguista”.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.478.648-PR, Rel. para acórdão Min. Newton Trisotto (desembargador
convocado do TJ/SC), julgado em 16/12/2014 (Info 554).
É necessário que a arma utilizada no roubo seja apreendida e periciada para que incida a
majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal?
NÃO. O reconhecimento da referida causa de aumento prescinde (dispensa) da apreensão e da
realização de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de
prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas.
STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, 7/8/2012.
No entanto, se a arma é apreendia e periciada, sendo constatada a sua inaptidão para a produção
de disparos, neste caso, não se aplica a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, sendo considerado
roubo simples (art. 157, caput, do CP). O legislador, ao prever a majorante descrita no referido
dispositivo, buscou punir com maior rigor o indivíduo que empregou artefato apto a lesar a
integridade física do ofendido, representando perigo real, o que não ocorre na hipótese de
instrumento notadamente sem potencialidade lesiva. Assim, a utilização de arma de fogo que não
tenha potencial lesivo afasta a mencionada majorante, mas não a grave ameaça, que constitui
elemento do tipo “roubo” na sua forma simples.
STJ. 6ª Turma. HC 247.669-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/12/2012.
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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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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.

//
1) É necessário que a arma de fogo utilizada no roubo seja apreendida e periciada para que
incida a majorante?
NÃO. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
prescinde (dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma de fogo, 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.
2) Se, após o roubo, foi constatado que a arma de fogo 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.
3) O Ministério Público que deve provar que a arma de fogo 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).
4) Se, após o roubo, foi constatado que a arma de fogo estava desmuniciada no momento do
crime, incide mesmo assim a majorante?
• STJ: NÃO. O emprego de arma de fogo desmuniciada tem o condão de configurar a grave
ameaça e tipificar o crime de roubo, no entanto NÃO É suficiente para caracterizar a
majorante do emprego de arma, pela ausência de potencialidade lesiva no momento da
prática do crime (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1536939/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 15/10/2015).
• STF: SIM. É irrelevante o fato de estar ou não municiada para que se configure a majorante
do roubo (STF. 2ª Turma. RHC 115077, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/08/2013).
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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.
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5) Além do roubo circunstanciado, 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.

//
Abolitio criminis promovida pela Lei 13.654/2018 no roubo
O emprego de arma branca deixou de ser majorante do crime de roubo com a modificação
operada pela Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
Diante disso, constata-se que houve abolitio criminis, devendo a Lei nº 13.654/2018 ser aplicada
retroativamente para excluir a referida causa de aumento da pena imposta aos réus condenados
por roubo majorado pelo emprego de arma branca.
Trata-se da aplicação da novatio legis in mellius, prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal.
STJ. 5ª Turma. REsp 1519860/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/05/2018 (Info 626).
STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1.249.427/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado
em 19/06/2018.
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).
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Agente que participou do roubo pode responder por latrocínio ainda que o disparo que matou
a vítima tenha sido efetuado pelo corréu
Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima,
responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua
participação se revele de menor importância.
Ex: João e Pedro combinaram de roubar um carro utilizando arma de fogo. Eles abordaram,
então, Ricardo e Maria quando o casal entrava no veículo que estava estacionado. Os assaltantes
levaram as vítimas para um barraco no morro. Pedro ficou responsável por vigiar o casal no
cativeiro enquanto João realizaria outros crimes utilizando o carro subtraído. Depois de João ter
saído, Ricardo e Maria tentaram fugir e Pedro atirou nas vítimas, que acabaram morrendo. João
pretendia responder apenas por roubo majorado alegando que não participou nem queria a
morte das vítimas, devendo, portanto, ser aplicado o art. 29, § 2º do CP. O STF, contudo, não
acatou a tese. Isso porque João assumiu o risco de produzir resultado mais grave, ciente de que
atuava em crime de roubo, no qual as vítimas foram mantidas em cárcere sob a mira de arma
de fogo.
STF. 1ª Turma. RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/2/2017 (Info 855).
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Grave ameaça/violência contra mais de uma pessoa, mas subtração de um só patrimônio
No delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio,
estará configurado apenas um crime, ainda que, no modus operandi (modo de execução), seja
utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa para a obtenção do resultado
pretendido. Ex: Maria estava saindo do banco, acompanhada de seu segurança. João, de arma
em punho, deu uma coronhada no segurança, causando lesão leve, e subtraiu a mala que
pertencia a Maria. O agente praticou um único roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I do CP), considerando que somente um patrimônio foi atingido.
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.490.894-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/2/2015
(Info 556).

//
Latrocínio
Súmula 610-STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se
realize o agente a subtração de bens da vítima.
Extorsão
Súmula 96-STJ: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem
indevida.
Incide a majorante do § 1º do art. 158 do CP no caso da extorsão qualificada pela restrição da
liberdade da vítima (§ 3º)
O § 1º do art. 158 do CP prevê que se a extorsão é cometida por duas ou mais pessoas, ou com
emprego de arma, a pena deverá ser aumentada de um terço até metade.
Essa causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP pode ser aplicada tanto para a extorsão
simples (caput do art. 158) como também para o caso de extorsão qualificada pela restrição da
liberdade da vítima (§ 3º).
Assim, é possível que o agente seja condenado por extorsão pela restrição da liberdade da vítima
(§ 3º) e, na terceira fase da dosimetria, o juiz aumente a pena de 1/3 até 1/2 se o crime foi
cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma (§ 1º).
STJ. 5ª Turma. REsp 1.353.693-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/9/2016
(Info 590).
A extorsão pode ser praticada mediante a ameaça feita pelo agente de causar um "mal
espiritual" na vítima
Configura o delito de extorsão (art. 158 do CP) a conduta do agente que submete vítima à grave
ameaça espiritual que se revelou idônea a atemorizá-la e compeli-la a realizar o pagamento de
vantagem econômica indevida.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.299.021-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/2/2017 (Info
598).
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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.
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O síndico mencionado no inciso II do § 1º, do art. 168, do CP não é o síndico de condomínio
edilício
O "síndico" mencionado no inciso II do § 1º, do art. 168, do Código Penal é o síndico da massa
falida (atualmente denominado "administrador judicial" da falência ou recuperação judicial - Lei
nº 11.101/2005), e não o síndico de condomínio edilício.
Por essa razão, não se aplica esta causa de aumento para o caso de um síndico de condomínio
edilício que se apropriou de valores pertencentes ao condomínio para efetuar pagamento de
contas pessoais.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.552.919-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/5/2016
(Info 584).

//
STF. 1ª Turma. RHC 117143/RS, rel. Min. Rosa Weber, 25/6/2013.
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 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 TJSE), julgado em 5/8/2014 (Info 546).
Estupro (art. 213) e a Lei 12.015/2009
O estupro (art. 213 do CP), com redação dada pela Lei 12.015/2009, é tipo penal misto
alternativo. Logo, se o agente, no mesmo contexto fático, pratica conjunção carnal e outro ato
libidinoso contra uma só vítima, pratica um só crime do art. 213 do CP.
A Lei 12.015/2009, ao revogar o art. 214 do CP, não promoveu a descriminalização do atentado
violento ao puder (não houve abolitio criminis). Ocorreu, no caso, a continuidade normativotípica, considerando que a nova Lei inseriu a mesma conduta no art. 213. Houve, então,
apenas uma mudança no local onde o delito era previsto, mantendo-se, contudo, a previsão
de que essa conduta se trata de crime.
É possível aplicar retroativamente a Lei 12.015/2009 para o agente que praticou estupro e
atentado violento ao pudor, no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, e que havia
sido condenado pelos dois crimes (arts. 213 e 214) em concurso. Segundo entende o STJ, como
a Lei 12.015/2009 unificou os crimes de estupro e atentado violento ao pudor em um mesmo
tipo penal, deve ser reconhecida a existência de crime único na conduta do agente, caso as
condutas tenham sido praticadas contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático,
devendo-se aplicar essa orientação aos delitos cometidos antes da vigência da Lei
12.015/2009, em face do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1262650/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em
05/08/2014.
STJ. 6ª Turma. HC 212.305/DF, Rel. Min. Marilza Maynard (Des. Conv. TJ/SE), julgado em 24/04/2014
(Info 543).
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Passar as mãos nas coxas e seios da vítima
O agente que passa as mãos nas coxas e seios da vítima menor de 14 anos, por dentro de sua
roupa, pratica, em tese, o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).
Não importa que não tenha havido penetração vaginal (conjunção carnal).
STF. 1ª Turma. RHC 133121/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/o acórdão Min. Edson Fachin
julgado em 30/8/2016 (Info 837).
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Contato físico entre autor e vítima não é indispensável para configurar o delito
A conduta de contemplar lascivamente, sem contato físico, mediante pagamento, menor de
14 anos desnuda em motel pode permitir a deflagração da ação penal para a apuração do
delito de estupro de vulnerável.
Segundo a posição majoritária na doutrina, a simples contemplação lasciva já configura o “ato
libidinoso” descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, sendo irrelevante, para a
consumação dos delitos, que haja contato físico entre ofensor e ofendido.
STJ. 5ª Turma. RHC 70.976-MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 2/8/2016 (Info 587).

//
Legitimidade ativa do Ministério Público e crime de estupro sem lesão corporal
A Súmula 608 do STF prevê que “no crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação
penal é pública incondicionada.”
O entendimento dessa súmula pode ser aplicado independentemente da existência da
ocorrência de lesões corporais nas vítimas de estupro. A violência real se caracteriza não apenas
nas situações em que se verificam lesões corporais, mas sempre que é empregada força física
contra a vítima, cerceando-lhe a liberdade de agir segundo a sua vontade.
STF. 2ª Turma. RHC 117978, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/06/2018 (Info 905).
Em caso de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada
A Súmula 608 do STF permanece válida mesmo após o advento da Lei nº 12.015/2009.
Assim, em caso de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública
incondicionada mesmo após a Lei nº 12.015/2009.
STF. 1ª Turma. HC 125360/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 27/2/2018 (Info 892).
Obs: a Lei nº 13.718/2018 alterou a redação do art. 225 do CP e passou a prever que todos os
crimes contra a dignidade sexual são de ação pública incondicionada (sempre). Não há exceções!
Veja a nova redação do art. 225 do CP:
Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal
pública incondicionada. (Redação dada pela Lei nº 13.718/2018).
Art. 218-B do CP
O cliente que conscientemente se serve da prostituição de adolescente, com ele praticando
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, incorre no tipo previsto no inciso I do § 2º do art.
218-B do CP (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança
ou adolescente ou de vulnerável), ainda que a vítima seja atuante na prostituição e que a
relação sexual tenha sido eventual, sem habitualidade.
STJ. 6ª Turma. HC 288.374-AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 5/6/2014 (Info 543).
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Somente ocorre o delito do art. 229 do CP se houver exploração sexual, ou seja, violação à
dignidade sexual
Não se tratando de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual,
tampouco havendo notícia de envolvimento de menores de idade, nem comprovação de que o
réu tirava proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção,
violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das pessoas, não há
falar em fato típico a ser punido na seara penal. Não se trata do crime do art. 229 do CP.
Mesmo após as alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 12.015/2009, a conduta
consistente em manter “Casa de Prostituição” segue sendo crime tipificado no art. 229 do
Código Penal. Todavia, com a novel legislação, passou-se a exigir a “exploração sexual” como
elemento normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para fins
libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do
delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas
que ali exercem a mercancia carnal.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.683.375-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
14/08/2018 (Info 631).
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Aumento de pena no máximo pela continuidade delitiva em crime sexual
No caso de crime continuado, o art. 71 do CP prevê que o juiz deverá aplicar a pena de um só
dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a
2/3.
O STJ entende que, em regra, a escolha da quantidade de aumento de pena deve levar em
consideração o número de infrações praticadas pelo agente.
Porém, nem sempre será fácil trazer para os autos o número exato de crimes que foram
praticados, especialmente quando se trata de delitos sexuais. É o caso, por exemplo, de um
padrasto que mora há meses ou anos com a sua enteada e contra ela pratica constantemente
estupro de vulnerável. Nessas hipóteses, mesmo não havendo a informação do número exato de
crimes que foram cometidos, o juiz poderá aumentar a pena acima de 1/6 e, dependendo do
período de tempo, até chegar ao patamar máximo.
Assim, constatando-se a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo período de
tempo, é possível o aumento da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3
(art. 71 do CP), ainda que sem a quantificação exata do número de eventos criminosos.
STJ. 5ª Turma. HC 311.146-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC),
julgado em 17/3/2015 (Info 559).
Atipicidade penal do exercício da acupuntura
O exercício da acupuntura por indivíduo que não é médico não configura o delito previsto no
art. 282 do CP (exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica).
Não existe lei federal prevendo que a acupuntura é uma atividade privativa de médico (art.
22, XVI, da CF/88).
STJ. 6ª Turma. RHC 66.641-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 3/3/2016 (Info 578).
DVD pirata
O ato de vender ou expor à venda CDs e DVDs falsificados é conduta formal e materialmente
típica, estando prevista no art. 184, § 2º, do Código Penal.
Assim, não se pode alegar que tal conduta deixou de ser crime por conta do princípio da
adequação social.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.193.196-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
26/9/2012
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.
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Inserir informação falsa em currículo Lattes não configura crime de falsidade ideológica
Não é típica a conduta de inserir, em currículo Lattes, dado que não condiz com a realidade.
Isso não configura falsidade ideológica (art. 299 do CP).
STJ. 6ª Turma. RHC 81.451-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/8/2017
(Info 610).
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Crime de violação de direito autoral e comprovação da materialidade
Súmula 574-STJ: Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação
de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido,
nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos
autorais violados ou daqueles que os representem.

www.dizerodireito.com.br

//
Falsa identidade
Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica,
ainda que em situação de alegada autodefesa.
Venda de substâncias que estão na Portaria SVS/MS 344/98 e princípio da consunção
Se o agente criou farmácia de fachada para vender produtos falsificados destinados a fins
terapêuticos ou medicinais, ele deverá responder pelo delito do art. 273 do CP (e não por este
crime em concurso com tráfico de drogas), ainda que fique demonstrado que ele também
mantinha em depósito e vendia alguns medicamentos e substâncias consideradas psicotrópicas
no Brasil por estarem na Portaria SVS/MS nº 344/1998.
Assim, mesmo tendo sido encontradas algumas substâncias que podem ser classificadas como
droga, o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 ficará absorvido pelo delito do art. 273 do CP,
que possui maior abrangência. Aplica-se aqui o princípio da consunção.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.537.773-SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio
Schietti Cruz, julgado em 16/8/2016 (Info 590).
Fita adesiva e art. 311 do CP
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.
Atipicidade do peculato de uso
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.
Causa de aumento do art. 327, § 2º
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 simples fato de o réu exercer mandato eletivo não é suficiente para a causa de aumento do
art. 327, § 2º, do CP
O simples fato de o réu exercer um mandato popular não é suficiente para fazer incidir a causa
de aumento do art. 327, § 2º, do CP. É necessário que ele ocupe uma posição de superior
hierárquico (o STF chamou de "imposição hierárquica").
STF. Plenário. Inq 3983/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 02 e 03/03/2016 (Info 816).
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Diretor de organização social é considerado funcionário público por equiparação para fins
penais
O diretor de organização social pode ser considerado funcionário público por equiparação para
fins penais (art. 327, § 1º do CP). Isso porque as organizações sociais que celebram contratos de
gestão com o Poder Público devem ser consideradas “entidades paraestatais”, nos termos do
art. 327, § 1º do CP.
STF. 1ª Turma. HC 138484/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/9/2018 (Info 915).
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Advogado que atua como advogado dativo, por força de convênio com o Poder Público, é
funcionário público para fins penais
O advogado que, por força de convênio celebrado com o Poder Público, atua de forma
remunerada em defesa dos hipossuficientes agraciados com o benefício da assistência judiciária
gratuita, enquadra-se no conceito de funcionário público para fins penais. Sendo equiparado a
funcionário público, é possível que responda por corrupção passiva (art. 317 do CP).
STJ. 5ª Turma. HC 264.459-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/3/2016
(Info 579).
Prostituta que arranca cordão de cliente que não quis pagar o programa responde por
exercício arbitrário das próprias razões
A prostituta maior de idade e não vulnerável que, considerando estar exercendo pretensão
legítima, arranca cordão do pescoço de seu cliente pelo fato de ele não ter pago pelo serviço
sexual combinado e praticado consensualmente, pratica o crime de exercício arbitrário das
próprias razões (art. 345 do CP) e não roubo (art. 157 do CP).
STJ. 6ª Turma. HC 211.888-TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17/5/2016 (Info 584).
Não configuração do crime de desobediência na hipótese de não atendimento por Defensor
Público-Geral de requisição judicial de nomeação de defensor
Não configura o crime de desobediência (art. 330 do CP) a conduta de Defensor Público Geral
que deixa de atender à requisição judicial de nomeação de defensor público para atuar em
determinada ação penal.
STJ. 6ª Turma. HC 310.901-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 16/6/2016 (Info 586).
Desacato continua sendo crime
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime.
O crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da
Costa Rica.
A figura penal do desacato não tolhe o direito à liberdade de expressão, não retirando da
cidadania o direito à livre manifestação, desde que exercida nos limites de marcos civilizatórios
bem definidos, punindo-se os excessos.
STF. 2ª Turma. HC 141949/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/3/2018 (Info 894).
STJ. 3ª Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em
24/05/2017.
Crime de coação no curso de Procedimento Investigatório Criminal (PIC)
O crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) pode ser praticado no decorrer de
Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito do Ministério Público. Isso porque
o PIC serve para os mesmos fins e efeitos do inquérito policial.
STJ. 6ª Turma. HC 315.743-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 6/8/2015 (Info 568).
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O falso pode ser absorvido pelo descaminho
Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido,
como crime-fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este cominada.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.378.053-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 10/8/2016 (Info 587).
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Importação de colete à prova de balas configura contrabando
Configura crime de contrabando (art. 334-A do CP) a importação de colete à prova de balas
sem prévia autorização do Comando do Exército.
STJ. 6ª Turma. RHC 62.851-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/2/2016 (Info 577).

//

Descaminho é crime formal
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.
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.
É dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal com a posterior constituição
do crédito tributário para a configuração do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em
conta sua natureza formal.
STF. 1ª Turma. HC 121798/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/5/2018 (Info 904).
Justiça Federal é competente para julgar venda de cigarro importado, permitido pela
ANVISA, desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento do imposto de
importação
Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito
previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira,
permitida pela ANVISA, desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento de
imposto de importação.
STJ. Plenário. CC 159.680-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/08/2018
(Info 631).
Justiça Federal é competente para julgar contrabando e descaminho, mesmo que não há prova
da transnacionalidade da conduta
Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, ainda que
inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta.
STJ. 3ª Seção. CC 160.748-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2018 (Info 635).
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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.
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O fato de não ter havido indiciamento não é motivo para desclassificar o crime para o art. 340
Se, em razão da comunicação falsa de crime, houve a instauração de inquérito policial, sendo a
falsidade descoberta durante os atos investigatórios nele realizados, o delito cometido é o de
denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CP.
O fato de o indivíduo apontado falsamente como autor do delito inexistente não ter sido
indiciado no curso da investigação não é motivo suficiente para desclassificar a conduta para o
crime do art. 340.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.482.925-MG, Rel. Min. Sebastião Reis, julgado em 6/10/2016 (Info 592).

//
Causa de aumento do art. 9º da Lei de Crimes Hediondos
A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos foi revogada tacitamente
pela Lei n. 12.015/2009.
STF. Primeira Turma. HC 111246/AC, rel. Min. Dias Toffoli, 11/12/2012.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Lei nº 13.245/2016: altera o art. 7º do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94)
Muito importante. Não deixe de ler! Há comentários no site sobre o assunto.
Lei nº 13.257/2016
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência;
IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257,
de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos
neste artigo.
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EMPREGO DE ALGEMAS
Decreto 8.858/2016 e Súmula vinculante 11
1) Dignidade da pessoa humana
2) Proibição de tortura, tratamento desumano,
DIRETRIZES QUE GUIAM O USO
degradante
DE ALGEMAS
3) Regras de Bangkok
4) Pacto de San José da Costa Rica
1) Resistência da pessoa à prisão
CASOS EM QUE SE PODE
2) Fundado receio de fuga
USAR ALGEMAS
3) Perigo à integridade física (própria ou alheia), causado
pelo preso ou por terceiros
1) Durante o trabalho de parto
PROIBIDO USO DE ALGEMAS
2) No trajeto da grávida do presídio para o hospital
EM MULHERES
3) Após o parto (durante o tempo em que estiver
hospitalizada)
1) Nulidade da prisão
2) Nulidade do ato processual no qual participou o preso
SANÇÕES PARA O USO
3) Responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
ABUSIVO DE ALGEMAS
da autoridade responsável pela utilização das algemas
4) Responsabilidade civil do Estado
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Decreto 8.858/2016
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Não cabe reclamação por uso indevido de algemas se este ocorreu por ordem de autoridade
policial
A apresentação do custodiado algemado à imprensa pelas autoridades policiais não afronta o
Enunciado 11 da Súmula Vinculante.
A SV 11 refere-se apenas a situações em que o emprego abusivo da algema decorre de decisão
judicial, ou seja, no âmbito de um ato processual. Não abrange hipóteses em que seu uso
decorreu de ato administrativo da autoridade policial.
STF. 1ª Turma. Rcl 7116/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/5/2016 (Info 827).
Decisão proferida em audiência de custódia reconhecendo a atipicidade do fato não faz coisa
julgada
A decisão que, na audiência de custódia, determina o relaxamento da prisão em flagrante sob o
argumento de que a conduta praticada é atípica não faz coisa julgada.
Assim, esta decisão não vincula o titular da ação penal, que poderá oferecer acusação contra o
indivíduo narrando os mesmos fatos e o juiz poderá receber essa denúncia.
STF. 1ª Turma. HC 157.306/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/9/2018 (Info 917).
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STF fixa requisitos para atuação do Ministério Público em investigações penais
O STF reconheceu a legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria,
investigações de natureza penal, mas ressaltou que essa investigação deverá respeitar alguns
parâmetros que podem ser a seguir listados:
1) Devem ser respeitados os direitos e garantias fundamentais dos investigados;
2) Os atos investigatórios devem ser necessariamente documentados e praticados por membros
do MP;
3) Devem ser observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, ou seja,
determinadas diligências somente podem ser autorizadas pelo Poder Judiciário nos casos em
que a CF/88 assim exigir (ex: interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário etc);
4) Devem ser respeitadas as prerrogativas profissionais asseguradas por lei aos advogados;
5) Deve ser assegurada a garantia prevista na Súmula vinculante 14 do STF (“É direito do
defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia
judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”);
6) A investigação deve ser realizada dentro de prazo razoável;
7) Os atos de investigação conduzidos pelo MP estão sujeitos ao permanente controle do Poder
Judiciário.
A tese fixada em repercussão geral foi a seguinte: “O Ministério Público dispõe de competência
para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal,
desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer
pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de
reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham
investidos, em nosso País, os advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III,
XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de
Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados
(Enunciado 14 da Súmula Vinculante), praticados pelos membros dessa Instituição.”
STF. Plenário. RE 593727/MG, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. Gilmar
Mendes, julgado em 14/5/2015 (repercussão geral) (Info 785).
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Indiciamento
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.

//

Conflito de atribuições envolvendo MPE e MPF deve ser dirimido pelo PGR
Compete ao PGR, na condição de órgão nacional do Ministério Público, dirimir conflitos de
atribuições entre membros do MPF e de Ministérios Públicos estaduais.
STF. Plenário. ACO 924/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/5/2016 (Info 826).
O MP, no exercício do controle externo da atividade policial, pode ter acesso às OMPs
O Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, pode ter acesso a
ordens de missão policial (OMP).
Ressalva: no que se refere às OMPs lançadas em face de atuação como polícia investigativa,
decorrente de cooperação internacional exclusiva da Polícia Federal, e sobre a qual haja acordo
de sigilo, o acesso do Ministério Público não será vedado, mas realizado a posteriori.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.365.910-RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. para acórdão Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 5/4/2016 (Info 590).
Denúncia anônima
As notícias anônimas ("denúncias anônimas") não autorizam, por si sós, a propositura de ação
penal ou mesmo, na fase de investigação preliminar, o emprego de métodos invasivos de
investigação, como interceptação telefônica ou busca e apreensão. Entretanto, elas podem
constituir fonte de informação e de provas que não podem ser simplesmente descartadas pelos
órgãos do Poder Judiciário.
Procedimento a ser adotado pela autoridade policial em caso de “denúncia anônima”:
1) Realizar investigações preliminares para confirmar a credibilidade da “denúncia”;
2) Sendo confirmado que a “denúncia anônima” possui aparência mínima de procedência,
instaura-se inquérito policial;
3) Instaurado o inquérito, a autoridade policial deverá buscar outros meios de prova que não a
interceptação telefônica (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.
STF. 1ª Turma. HC 106152/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29/3/2016 (Info 819).
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É incabível a anulação de processo penal em razão de suposta irregularidade verificada em
inquérito policial
A suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é
mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal.
Assim, é inviável a anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois,
segundo jurisprudência firmada no STF, as nulidades processuais estão relacionadas apenas a
defeitos de ordem jurídica pelos quais são afetados os atos praticados ao longo da ação penal
condenatória.
STF. 2ª Turma. RHC 131450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/5/2016 (Info 824).
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Em regra, a busca em veículo é equiparada à busca pessoal e não precisa de mandado judicial
para a sua realização
A apreensão de documentos no interior de veículo automotor constitui uma espécie de "busca
pessoal" e, portanto, não necessita de autorização judicial quando houver fundada suspeita de
que em seu interior estão escondidos elementos necessários à elucidação dos fatos
investigados.
Exceção: será necessária autorização judicial quando o veículo é destinado à habitação do
indivíduo, como no caso de trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros, quando, então,
se inserem no conceito jurídico de domicílio.
STF. 2ª Turma. RHC 117767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/10/2016 (Info 843).

//

Tramitação direta do IP entre polícia e MP
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).
Legalidade da Resolução 063/2009-CJF que determinou a tramitação direta do IP entre a PF e
o MPF
Não é ilegal a portaria editada por Juiz Federal que, fundada na Res. CJF n. 63/2009, estabelece
a tramitação direta de inquérito policial entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
STJ. 5ª Turma. RMS 46.165-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19/11/2015 (Info 574).
Por meio da Resolução nº 063/2009, o Conselho da Justiça Federal determinou a tramitação
direta do IP entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
Por força da Resolução, atualmente, no âmbito da Justiça Federal, se o DPF pede a dilação do
prazo para as investigações ou apresenta o relatório final, o IP não precisa ir para o Juiz Federal
e depois ser remetido ao MPF. O caminho é direto entre a PF e o MPF, sendo o próprio membro
do Parquet quem autoriza a dilação do prazo.
Para o STJ, enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, a Resolução nº 063/2009-CJF
é válida.

5) Existência manifesta de causa excludente de culpabilidade
6) Existência manifesta de causa extintiva da punibilidade

SIM
NÃO
STJ: NÃO
STF: SIM
NÃO
NÃO
Exceção:
certidão de
óbito falsa

O STF pode, de ofício, arquivar inquérito quando, mesmo esgotados os prazos para a conclusão
das diligências, não foram reunidos indícios mínimos de autoria ou materialidade
O STF pode, de ofício, arquivar inquérito quando verificar que, mesmo após terem sido feitas
diligências de investigação e terem sido descumpridos os prazos para a instrução do inquérito,
não foram reunidos indícios mínimos de autoria ou materialidade (art. 231, § 4º, “e”, do RISTF).
A pendência de investigação, por prazo irrazoável, sem amparo em suspeita contundente,
ofende o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e a dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).
Caso concreto: tramitava, no STF, um inquérito para apurar suposto delito praticado por
Deputado Federal. O Ministro Relator já havia autorizado a realização de diversas diligências
investigatórias, além de ter aceitado a prorrogação do prazo de conclusão das investigações.
Apesar disso, não foram reunidos indícios mínimos de autoria e materialidade. Com o fim do
foro por prerrogativa de função para este Deputado, a PGR requereu a remessa dos autos à 1ª
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1) Ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal
2) Falta de justa causa para a ação penal (não há indícios de autoria ou prova
da materialidade)
3) Atipicidade (fato narrado não é crime)
4) Existência manifesta de causa excludente de ilicitude

É POSSÍVEL
DESARQUIVAR?
SIM
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MOTIVO DO ARQUIVAMENTO

//
instância. O STF, contudo, negou o pedido e arquivou o inquérito, de ofício, alegando que já
foram tentadas diversas diligências investigatórias e, mesmo assim, sem êxito. Logo, a
declinação de competência para a 1ª instância a fim de que lá sejam continuadas as
investigações seria uma medida fadada ao insucesso e representaria apenas protelar o
inevitável.
STF. 2ª Turma. Inq 4420/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/8/2018 (Info 912).
Princípio da indivisibilidade da ação penal privada
O princípio da indivisibilidade significa que a ação penal deve ser proposta contra todos os
autores e partícipes do delito.
Segundo a posição da jurisprudência, o princípio da indivisibilidade só se aplica para a ação
pena privada (art. 48 do CPP).
O que acontece se a ação penal privada não for proposta contra todos? O que ocorre se um
dos autores ou partícipes, podendo ser processado pelo querelante, ficar de fora? Qual é a
consequência do desrespeito ao princípio da indivisibilidade?
• Se a omissão foi VOLUNTÁRIA (DELIBERADA): se o querelante deixou, deliberadamente,
de oferecer queixa contra um dos autores ou partícipes, o juiz deverá rejeitar a queixa e
declarar a extinção da punibilidade para todos (arts. 104 e 107, V, do CP). Todos ficarão
livres do processo.
• Se a omissão foi INVOLUNTÁRIA: o MP deverá requerer a intimação do querelante para
que ele faça o aditamento da queixa-crime e inclua os demais coautores ou partícipes que
ficaram de fora.
Assim, conclui-se que a não inclusão de eventuais suspeitos na queixa-crime não configura,
por si só, renúncia tácita ao direito de queixa. Para o reconhecimento da renúncia tácita ao
direito de queixa, exige-se a demonstração de que a não inclusão de determinados autores ou
partícipes na queixa-crime se deu de forma deliberada pelo querelante.
STJ. 5ª Turma. RHC 55.142-MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/5/2015 (Info 562).
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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• Se ficar constatada a internacionalidade da conduta: Justiça FEDERAL. Ex: publicação do
material feita em sites que possam ser acessados por qualquer sujeito, em qualquer parte do
planeta, desde que esteja conectado à internet.
• Nos casos em que o crime é praticado por meio de troca de informações privadas, como nas
conversas via Whatsapp ou por meio de chat na rede social Facebook: Justiça ESTADUAL.
Isso porque tanto no aplicativo WhatsApp quanto nos diálogos (chat) estabelecido na rede social
Facebook, a comunicação se dá entre destinatários escolhidos pelo emissor da mensagem.
Trata-se de troca de informação privada que não está acessível a qualquer pessoa.
Desse modo, como em tais situações o conteúdo pornográfico não foi disponibilizado em um
ambiente de livre acesso, não se faz presente a competência da Justiça Federal.
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Disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente
Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir
material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B do ECA),
quando praticados por meio da rede mundial de computadores (internet).
STF. Plenário. RE 628624/MG, Rel. Orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Edson
Fachin, julgado em 28 e 29/10/2015 (repercussão geral) (Info 805).

//
STJ. 3ª Seção. CC 150.564-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/4/2017
(Info 603).
Redução a condição análoga à de escravo: Justiça FEDERAL
Compete à justiça FEDERAL processar e julgar o crime de redução à condição análoga à de
escravo (art. 149 do CP).
O tipo previsto no art. 149 do CP caracteriza-se como crime contra a organização do trabalho e,
portanto, atrai a competência da justiça federal (art. 109, VI, da CF/88).
STF. Plenário. RE 459510/MT, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli,
julgado em 26/11/2015 (Info 809).
Em regra, cabe à Justiça Estadual processar e julgar os crimes contra o meio ambiente, excetuandose 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.
Súmula 546-STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é
firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não
importando a qualificação do órgão expedidor.
Crime cometido no exterior e cuja extradição tenha sido negada: competência da Justiça
Federal
Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime
praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira, por negativa de
extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF/88.
STJ. 3ª Seção. CC 154.656-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/04/2018 (Info 625).
Compete à Justiça Federal julgar os crimes de violação de direito autoral e contra a lei de
software relacionados com o card sharing
Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes de violação de direito autoral e contra a
lei de software decorrentes do compartilhamento ilícito de sinal de TV por assinatura, via satélite
ou cabo, por meio de serviços de card sharing.
STJ. 3ª Seção. CC 150.629-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 22/02/2018 (Info 620).
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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). Adotase a teoria da atividade.
STF. 1ª Turma. RHC 116200/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/8/2013.
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Crime praticado em Banco Postal
Compete à Justiça Estadual (e não à Justiça Federal) processar e julgar ação penal na qual se
apurem infrações penais decorrentes da tentativa de abertura de conta corrente mediante a
apresentação de documento falso em agência do Banco do Brasil (BB) localizada nas
dependências de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que funcione
como Banco Postal.
STJ. 3ª Seção. CC 129.804-PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/10/2015
(Info 572).

//

Restrição ao foro por prerrogativa de função
As normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de
função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas aos crimes que tenham
sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele.
Assim, por exemplo, se o crime foi praticado antes de o indivíduo ser diplomado como Deputado
Federal, não se justifica a competência do STF, devendo ele ser julgado pela 1ª instância mesmo
ocupando o cargo de parlamentar federal.
Além disso, mesmo que o crime tenha sido cometido após a investidura no mandato, se o delito
não apresentar relação direta com as funções exercidas, também não haverá foro privilegiado.
Foi fixada, portanto, a seguinte tese:
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do
cargo e relacionados às funções desempenhadas.
STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018 (Info 900).
As autoridades listadas no art. 105, I, “a”, da CF/88 somente terão foro por prerrogativa de
função no STJ para os crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas
As hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o STJ restringem-se àquelas em que o
crime for praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função.
STJ. Corte Especial. AgRg na APn 866-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/06/2018
(Info 630).
Cuidado:
Os Desembargadores dos Tribunais de Justiça continuam sendo julgados pelo STJ mesmo que o
crime não esteja relacionado com as suas funções.
Assim, o STJ continua sendo competente para julgar quaisquer crimes imputados a
Desembargadores, não apenas os que tenham relação com o exercício do cargo.
STJ. APn 878/DF QO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/11/2018.
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Busca e apreensão ordenada contra o marido da Senadora, mas cujo cumprimento ocorreu no
imóvel funcional onde ambos residem: deve-se observar as regras de foro privativo
Paulo Bernardo era investigado e o juiz de 1º grau determinou, contra ele, busca e apreensão.
Ocorre que Paulo Bernardo residia com a sua esposa, a Senadora Gleisi Hoffmann, em um imóvel
funcional cedido pelo Senado.
Desse modo, a busca e apreensão foi realizada neste imóvel funcional.
O STF entendeu que esta prova foi ilícita (art. 5º, LVI, da CF/88) e determinou a sua inutilização
e o desentranhamento dos autos de todas as provas obtidas por meio da referida diligência.
O Supremo entendeu que a ordem judicial de busca e apreensão foi ampla e vaga, sem prévia
individualização dos bens que seriam de titularidade da Senadora e daqueles que pertenciam
ao seu marido.
Diante disso, o STF entendeu que o juiz, ao dar essa ordem genérica, acabou por também
determinar medida de investigação contra a própria Senadora. Logo, como ela tinha foro por
prerrogativa de função no STF (art. 102, I, “b”, da CF/88), somente o Supremo poderia ter
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Marco para o fim do foro: término da instrução
Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que
ocupava, qualquer que seja o motivo.
STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018 (Info 900).

//
ordenado qualquer medida de investigação contra a parlamentar federal. Isso significa que o
juiz de 1ª instância usurpou uma competência que era do STF.
Reconheceu, por conseguinte, a ilicitude da prova obtida (art. 5º, LVI, da CF/88) e de outras
diretamente dela derivadas.
STF. 2ª Turma. Rcl 24473/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/6/2018 (Info 908).
Citação por hora certa é constitucional
É constitucional a citação com hora certa no âmbito do processo penal.
STF. Plenário. RE 635145/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux,
julgado em 1º/8/2016 (Info 833).
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).
Inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório
O CPP, ao tratar sobre a condução coercitiva, prevê o seguinte:
Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou
qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzilo à sua presença.
O STF declarou que a expressão “para o interrogatório”, prevista no art. 260 do CPP, não foi
recepcionada pela Constituição Federal.
Assim, caso seja determinada a condução coercitiva de investigados ou de réus para
interrogatório, tal conduta poderá ensejar:
• a responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade
• a ilicitude das provas obtidas
• a responsabilidade civil do Estado.
Modulação dos efeitos: o STF afirmou que o entendimento acima não desconstitui (não invalida)
os interrogatórios que foram realizados até a data do julgamento, ainda que os interrogados
tenham sido coercitivamente conduzidos para o referido ato processual.
STF. Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 13 e
14/6/2018 (Info 906).
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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.
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O interrogatório é o último ato da instrução também nas ações penais regidas pela Lei nº
8.038/90
Nos processos criminais que tramitam perante o STF e o STJ, cujo procedimento é regido pela
Lei nº 8.038/90, o interrogatório também é o último ato de instrução.
Apesar de não ter havido uma alteração específica do art. 7º da Lei 8.038/90, com base no
CPP, entende-se que o interrogatório é um ato de defesa, mais bem exercido depois de toda a
instrução, porque há possibilidade do contraditório mais amplo.
Assim, primeiro devem ser ouvidas todas as testemunhas arroladas pela acusação e pela
defesa para, só então, ser realizado o interrogatório.
STF. 1ª Turma. AP 1027/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 2/10/2018 (Info 918).

//
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).
Inquirição de testemunhas pelo magistrado e ausência do MP na audiência de instrução
Não gera nulidade do processo o fato de, em audiência de instrução, o magistrado, após o
registro da ausência do representante do MP (que, mesmo intimado, não compareceu),
complementar a inquirição das testemunhas realizada pela defesa, sem que o defensor tenha
se insurgido no momento oportuno nem demonstrado efetivo prejuízo.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.348.978-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Nefi
Cordeiro, julgado em 17/12/2015 (Info 577).
Indeferimento de oitiva das vítimas e inexistência de cerceamento de defesa
Não há direito absoluto à produção de prova. Em casos complexos, há que se confiar no
prudente arbítrio do juiz da causa, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e
relevância das provas requeridas pelas partes.
Assim, não há nulidade se o juiz indefere, de modo fundamentado, a oitiva das vítimas do crime.
Em regra, o ofendido deverá ser ouvido na audiência de instrução. No entanto, a
obrigatoriedade de oitiva da vítima deve ser compreendida à luz da razoabilidade e da utilidade
prática da colheita da referida prova.
STF. 1ª Turma. HC 131158/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 26/4/2016 (Info 823).
O simples fato de o juiz ser “duro” no interrogatório não implica quebra da imparcialidade
A condução do interrogatório do réu de forma firme e até um tanto rude durante o júri não
importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade do magistrado e em influência negativa
nos jurados.
STJ. 6ª Turma. HC 410.161-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018
(Info 625).
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.
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O advogado suspenso dos quadros da OAB não tem direito a recolhimento em sala de Estado
Maior
O advogado só terá direito à prisão em sala de Estado-Maior se estiver no livre exercício da
profissão, o que não é o caso se ele estiver suspenso dos quadros da OAB.
Assim, decretada a prisão preventiva de advogado, este não terá direito ao recolhimento
provisório em sala de Estado Maior caso sua inscrição na ordem esteja suspensa.
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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.

//
STJ. 6ª Turma. HC 368.393-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/9/2016
(Info 591).
Prisão domiciliar para gestantes, puérperas, mães de crianças e mães de pessoas com
deficiência
REGRA. Em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que
sejam
- gestantes
- puérperas (que deram à luz há pouco tempo)
- mães de crianças (isto é, mães de menores até 12 anos incompletos) ou
- mães de pessoas com deficiência.
EXCEÇÕES:
Não deve ser autorizada a prisão domiciliar se:
1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos);
3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício.
STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info
891).
Não se concede prisão domiciliar para a mulher com filho menor de 12 anos caso o crime tenha
sido cometido na própria residência onde a agente convivia com seu descendente
Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime é praticado na
própria residência da agente, onde convive com filhos menores de 12 anos.
STJ. 5ª Turma. HC 457.507/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/09/2018.
STJ. 6ª Turma. HC 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/06/2018 (Info 629).
Nomeação judicial de Núcleo de Prática Jurídica e dispensa de procuração
A nomeação judicial de Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa de réu dispensa a
juntada de procuração.
STJ. 3ª Seção. EAREsp 798.496-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11/04/2018 (Info 624).
•
•

Rol de impedimentos (art. 252): taxativo.
Rol de suspeição (art. 254): exemplificativo.
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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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O magistrado que atuou como corregedor em processo administrativo não está impedido de
julgar o réu em processo criminal
O magistrado que atuou como corregedor em processo administrativo instaurado contra o réu
não está impedido de participar como julgador no processo criminal que tramita contra o
acusado.
A situação não se amolda em nenhuma das hipóteses do art. 252 do CPP.
O STF entende que não é possível criar, por meio de interpretação, novas causas de
impedimento que não estejam descritas expressamente nesse dispositivo.
STF. 2ª Turma. RHC 131735/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/5/2016 (Info 824).

//

Extração, sem prévia autorização judicial, de dados e de conversas registradas no whatsapp
Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de
dados e de conversas registradas no whatsapp presentes no celular do suposto autor de fato
delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante.
Assim, é ilícita a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidos diretamente
pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial.
STJ. 6ª Turma. RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/4/2016 (Info 583).
Mesmo sem autorização judicial, polícia pode acessar conversas do Whatsapp da vítima
morta, cujo celular foi entregue pela sua esposa
Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, sem prévia
autorização judicial, na hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o referido
telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa.
STJ. 6ª Turma. RHC 86.076-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti
Cruz, julgado em 19/10/2017 (Info 617).
Obrigar o suspeito a colocar seu celular em “viva voz” no momento de uma ligação é
considerado prova ilícita, assim como as que derivarem dela
Sem consentimento do réu ou prévia autorização judicial, é ilícita a prova, colhida de forma
coercitiva pela polícia, de conversa travada pelo investigado com terceira pessoa em telefone
celular, por meio do recurso "viva-voz", que conduziu ao flagrante do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.630.097-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/4/2017 (Info 603).
É lícito o acesso aos dados armazenados em celular apreendido com base em autorização
judicial
A obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone
celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei nº 9.296/96.
O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou smartphone, quando determinada
judicialmente a busca e apreensão destes aparelhos, não ofende o art. 5º, XII, da CF/88,
considerando que o sigilo a que se refere esse dispositivo constitucional é em relação à
interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados,
e não dos dados em si mesmos.
Assim, se o juiz determinou a busca e apreensão de telefone celular ou smartphone do
investigado, é lícito que as autoridades tenham acesso aos dados armazenados no aparelho
apreendido, especialmente quando a referida decisão tenha expressamente autorizado o acesso
a esse conteúdo.
STJ. 5ª Turma. RHC 75.800-PR, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15/9/2016 (Info 590).

www.dizerodireito.com.br

Página

Possibilidade de acordo de colaboração premiada ser celebrado por Delegado de Polícia
O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada, na fase de inquérito
policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem
caráter vinculante, previamente à decisão judicial.
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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.

//
Os §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que preveem essa possibilidade, são
constitucionais e não ofendem a titularidade da ação penal pública conferida ao Ministério
Público pela Constituição (art. 129, I).
STF. Plenário. ADI 5508/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/6/2018 (Info 907).
Papel do Poder Judiciário no acordo de colaboração premiada
A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa não se submete à reserva de
jurisdição (não exige autorização judicial), diferentemente do que ocorre nas interceptações
telefônicas ou na quebra de sigilo bancário ou fiscal.
Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas exclusivamente entre o
Ministério Público e o pretenso colaborador.
O Poder Judiciário é convocado ao final dos atos negociais apenas para aferir os requisitos legais
de existência e validade, com a indispensável homologação.
STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).
Competência para homologação do acordo de colaboração premiada se o delatado tiver foro
por prerrogativa de função
Se a delação do colaborador mencionar fatos criminosos que teriam sido praticados por
autoridade (ex: Governador) e que teriam que ser julgados por foro privativo (ex: STJ), este
acordo de colaboração deverá, obrigatoriamente, ser celebrado pelo Ministério Público
respectivo (PGR), com homologação pelo Tribunal competente (STJ).
Assim, se os fatos delatados tiverem que ser julgados originariamente por um Tribunal (foro por
prerrogativa de função), o próprio acordo de colaboração premiada deverá ser homologado por
este respectivo Tribunal, mesmo que o delator não tenha foro privilegiado.
A delação de autoridade com prerrogativa de foro atrai a competência do respectivo Tribunal
para a respectiva homologação e, em consequência, do órgão do Ministério Público que atua
perante a Corte.
Se o delator ou se o delatado tiverem foro por prerrogativa de função, a homologação da
colaboração premiada será de competência do respectivo Tribunal.
STF. 2ª Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/3/2018 (Info 895).
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Na decisão homologatória, magistrado examina se as cláusulas contratuais ofendem
manifestamente o ordenamento jurídico
No ato de homologação da colaboração premiada, não cabe ao magistrado, de forma antecipada
e extemporânea, tecer juízo de valor sobre o conteúdo das cláusulas avençadas, exceto nos
casos de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente.
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Natureza da decisão que homologa o acordo de colaboração premiada
A decisão do magistrado que homologa o acordo de colaboração premiada não julga o mérito
da pretensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, esta decisão tem
natureza meramente homologatória, limitando-se ao pronunciamento sobre a regularidade,
legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013).
O juiz, ao homologar o acordo de colaboração, não emite juízo de valor a respeito das
declarações eventualmente prestadas pelo colaborador à autoridade policial ou ao Ministério
Público, nem confere o signo da idoneidade a seus depoimentos posteriores.
A análise se as declarações do colaborador são verdadeiras ou se elas se confirmaram com as
provas produzidas será feita apenas no momento do julgamento do processo, ou seja, na
sentença (ou acórdão), conforme previsto no § 11 do art. 4º da Lei.
STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).

//
Ex: o Relator poderá excluir ao acordo a cláusula que limite o acesso à justiça, por violar o art.
5º, XXXV, da CF/88.
Neste momento, o Relator não realiza qualquer controle de mérito, limitando-se aos aspectos
formais e legais do acordo.
STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).
Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é
o papel do Relator?
É atribuição do Relator homologar, monocraticamente, o acordo de colaboração premiada,
analisando apenas a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos termos do art. 4º, § 7º
da Lei nº 12.850/2013:
§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do
colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá
verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente,
ouvir o colaborador, na presença de seu defensor.
Não há qualquer óbice à homologação do respectivo acordo mediante decisão monocrática.
O art. 21, I e II, do RISTF confere ao Ministro Relator no STF poderes instrutórios para ordenar,
de forma singular, a realização de quaisquer meios de obtenção de provas.
STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).
Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é
o papel do órgão colegiado?
Compete ao órgão colegiado, em decisão final de mérito, avaliar o cumprimento dos termos do
acordo homologado e a sua eficácia, conforme previsto no art. 4º, § 11 da Lei nº 12.850/2013:
§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.
Assim, é possível que o órgão julgador, no momento da sentença ou acórdão, ou seja, após a
conclusão da instrução probatória, avalie se os termos da colaboração foram cumpridos e se os
resultados concretos foram atingidos, o que definirá a sua eficácia.
STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).
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Direitos do colaborador somente serão assegurados se ele cumprir seus deveres
O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre
seus deveres.
Assim, o cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua non para que ele possa
gozar dos direitos decorrentes do acordo.
Por isso diz-se que o acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação
condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade
superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico.
STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).
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Acordo de colaboração homologado pelo Relator deve, em regra, produzir seus efeitos, salvo
se presente hipótese de anulabilidade
O acordo de colaboração devidamente homologado individualmente pelo relator deve, em
regra, produzir seus efeitos diante do cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador.
Vale ressaltar, no entanto, que o órgão colegiado detém a possibilidade de analisar fatos
supervenientes ou de conhecimento posterior que firam a legalidade do acordo, nos termos do
§ 4º do art. 966do CPC/2015:
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do
processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da
execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.
STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).

//

Análise da legitimidade do delatado para impugnar o acordo de colaboração premiada
Em regra, o delatado não tem legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada.
Assim, em regra, a pessoa que foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus alegando
que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de negócio jurídico personalíssimo.
Esse entendimento, contudo, não se aplica em caso de homologação sem respeito à
prerrogativa de foro.
Desse modo, é possível que o delatado questione o acordo se a impugnação estiver relacionada
com as regras constitucionais de prerrogativa de foro. Em outras palavras, se o delatado for uma
autoridade com foro por prerrogativa de função e, apesar disso, o acordo tiver sido homologado
em 1ª instância, será permitido que ele impugne essa homologação alegando usurpação de
competência.
STF. 2ª Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/3/2018 (Info 895).
Descumprimento de colaboração premiada não justifica, por si só, prisão preventiva
Não se pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato de ele ter descumprido
acordo de colaboração premiada.
Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta entre a prisão preventiva e o acordo de
colaboração premiada. Tampouco há previsão de que, em decorrência do descumprimento do
acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada.
Por essa razão, o descumprimento do que foi acordado não justifica a decretação de nova
custódia cautelar.
É necessário verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos da prisão preventiva, não
podendo o decreto prisional ter como fundamento apenas a quebra do acordo.
STF. 1ª Turma. HC 138207/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/4/2017 (Info 862).
A tradução dos documentos em idioma estrangeiro só será realizada quando for necessário
A tradução para o vernáculo de documentos em idioma estrangeiro juntados aos autos só
deverá ser realizada se tal providência for absolutamente “necessária”.
É o que prevê o CPP: "Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua
juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa
idônea nomeada pela autoridade."
A decisão sobre a necessidade ou não da tradução dos documentos cabe ao juiz da causa.
STJ. Corte Especial. AgRg na APn 675/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/06/2015.
STF. Plenário. Inq 4146/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 22/6/2016 (Info 831).
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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, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. convocado do TJ-RS), julgado
em 27/3/2012.
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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”.
STF. Segunda Turma. HC 108147/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 11/12/2012.

//
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).
Crime achado
O réu estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.
Presentes os requisitos constitucionais e legais, o juiz autorizou a interceptação telefônica para
apurar o tráfico.
Por meio dos diálogos, descobriu-se que o acusado foi o autor de um homicídio.
A prova obtida a respeito da prática do homicídio é LÍCITA, mesmo a interceptação telefônica
tendo sido decretada para investigar outro delito que não tinha relação com o crime contra a
vida.
Na presente situação, tem-se aquilo que o Min. Alexandre de Moraes chamou de “crime
achado”, ou seja, uma infração penal desconhecida e não investigada até o momento em que,
apurando-se outro fato, descobriu-se esse novo delito.
Para o Min. Alexandre de Moraes, a prova é considerada lícita, mesmo que o “crime achado”
não tenha relação (não seja conexo) com o delito que estava sendo investigado, desde que
tenham sido respeitados os requisitos constitucionais e legais e desde que não tenha havido
desvio de finalidade ou fraude.
STF. 1ª Turma. HC 129678/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 13/6/2017 (Info 869).
Segundo o art. 6º, da Lei n. 9.296/96, os procedimentos de interceptação telefônica serão
conduzidos pela autoridade policial (Delegado de Polícia Civil ou Federal).
O STJ e o STF, contudo, entendem que tal acompanhamento poderá ser feito por outros
órgãos, como, por exemplo, a polícia militar, não sendo atribuição exclusiva da autoridade
policial.
STF. 2ª Turma. HC 96986/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2012.
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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.
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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.
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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).
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.
Aplicação analógica do art. 191 do CPC 1973 (art. 229 do CPC 2015) ao processo penal
É cabível a aplicação analógica do art. 191 do CPC 1973 (art. 229 do CPC 2015) ao processo
penal.
Se no processo civil, em que se discutem direitos disponíveis, concede-se prazo em dobro, com
mais razão no processo penal, em que está em jogo a liberdade do cidadão.
STF. Plenário. Inq 3983/DF e Inq 4112/DF, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o acórdão Min.
Luiz Fux, julgado em 3/9/2015 (Info 797).
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Atos infracionais pretéritos podem ser utilizados como fundamento para
decretação/manutenção da prisão preventiva
A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da
prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a
personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração.
Não é qualquer ato infracional, em qualquer circunstância, que pode ser utilizado para
caracterizar a periculosidade e justificar a prisão antes da sentença. É necessário que o
magistrado analise:
a) a gravidade específica do ato infracional cometido;
b) o tempo decorrido entre o ato infracional e o crime; e
c) a comprovação efetiva da ocorrência do ato infracional.
STJ. 3ª Seção. RHC 63.855-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti
Cruz, julgado em 11/5/2016 (Info 585).
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Não se aplica o prazo em dobro do caput do art. 229 do CPC/2015 aos processos em autos
eletrônicos
Em regra, é cabível a aplicação analógica do prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC/2015
ao prazo previsto no art. 4º da Lei nº 8.038/90 (“Apresentada a denúncia ou a queixa ao
Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias”).
"Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia
distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer
juízo ou tribunal, independentemente de requerimento."
No entanto, não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e
ações penais originárias em que os atos processuais das partes são praticados por via
eletrônica e todos os interessados — advogados e membros do Ministério Público — têm
acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos. Incide aqui a regra de exceção do § 2º
do art. 229: "§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos."
STF. 2ª Turma. Inq 3980 QO/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/6/2016 (Info 829).
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Recusas imotivadas e pluralidade de réus
O direito de a defesa recusar imotivadamente até 3 jurados é garantido em relação a cada um
dos réus, ainda que as recusas tenham sido realizadas por um só defensor (art. 469 do CPP).
De acordo com o art. 468, caput, do CPP, o direito a até 3 recusas imotivadas é da parte. Como
cada réu é parte no processo, se houver mais de um réu, cada um deles terá direito à referida
recusa.
Dessa forma, o direito às três recusas imotivadas é garantido ao acusado, e não à defesa, ou
seja, cada um dos réus terá direito às suas três recusas imotivadas ainda que possuam o
mesmo advogado, sob pena de violação da plenitude de defesa.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.540.151-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 8/9/2015 (Info
570).
Documento ou objeto somente pode ser lido ou exibido no júri se a parte adversa tiver sido
cientificada de sua juntada com até 3 dias úteis de antecedência
O prazo de 3 dias úteis a que se refere o art. 479 do CPP deve ser respeitado não apenas para a
juntada de documento ou objeto, mas também para a ciência da parte contrária a respeito de
sua utilização no Tribunal do Júri.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.637.288-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min.
Sebastião Reis Júnior, julgado em 8/8/2017 (Info 610).
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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Jurado que fala “é um crime” durante a sessão de julgamento viola o dever de
incomunicabilidade, acarretando a nulidade absoluta da condenação
Deve ser declarado nulo o júri em que membro do conselho de sentença afirma a existência de
crime em plena fala da acusação.
Caso concreto: durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, o Promotor de Justiça estava
em pé na frente dos jurados apresentando seus argumentos. Em determinado momento, o
Promotor fez uma pergunta retórica: “aí, então, senhores jurados, eu pergunto a Vossas
Excelências: qual foi a conduta que o réu aqui presente praticou?” Uma das juradas acabou
“soltando” a seguinte resposta: “é um crime”. O juiz presidente do Júri imediatamente a
advertiu dizendo: por favor, a senhora não pode se manifestar. O advogado, contudo, na mesma
hora requereu ao magistrado que consignasse este fato na ata de julgamento. O juiz decidiu que
não houve quebra da incomunicabilidade e seguiu com o julgamento. O réu foi condenado e a
defesa recorreu alegando, entre outros argumentos, que houve nulidade do julgamento por
quebra da incomunicabilidade dos jurados. O STJ anulou o júri.
STJ. 6ª Turma. HC 436.241-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/06/2018
(Info 630).
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Pedido de absolvição pelo MP e recurso do assistente de acusação
Durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, o Promotor de Justiça pediu a absolvição
do réu, tendo ele sido absolvido pelos jurados. O assistente de acusação, que intervinha no
processo, tem legitimidade para recorrer contra essa decisão?
SIM. O assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso de apelação, em caráter
supletivo, nos termos do art. 598 do CPP, ainda que o Ministério Público tenha requerido a
absolvição do réu.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.451.720-SP, Rel. originário Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão
Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/4/2015 (Info 564).
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Impossibilidade de seguradora intervir como assistente da acusação em processo de homicídio do
segurado
Segundo o art. 268 do CPP, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido
(pessoalmente ou por meio de seu representante legal, caso seja incapaz).
Caso a vítima tenha morrido, poderá intervir como assistente: a) o cônjuge; b) o companheiro;
c) o ascendente; d) o descendente; ou e) o irmão do ofendido.
Imagine que Maria fez um seguro de vida no qual foi previsto o pagamento de indenização de
R$ 500 mil a seu marido (João) caso ela morresse. Alguns meses depois, Maria apareceu morta,
envenenada. O inquérito policial concluiu que havia suspeitas de que João foi o autor do
crime, razão pela qual ele foi denunciado por homicídio doloso. Uma das cláusulas do contrato
prevê que, se o beneficiário foi quem causou a morte da segurada, ele não terá direito à
indenização. A seguradora poderá intervir no processo criminal como assistente da acusação
para provar que João foi o autor do crime?
NÃO. A seguradora não tem direito líquido e certo de figurar como assistente do Ministério
Público em ação penal na qual o beneficiário do seguro de vida é acusado de ter praticado o
homicídio do segurado. O art. 268 prevê quem poderá intervir como assistente de acusação e
neste rol não se inclui a seguradora.
O sujeito passivo do crime de homicídio é o ser humano e o bem jurídico é a vida, de forma
que, por mais que se reconheça que a seguradora possui interesse patrimonial no resultado
da causa, isso não a torna vítima do homicídio. Vale ressaltar que, em alguns casos, a legislação
autoriza que certas pessoas ou entidades, mesmo não sendo vítimas do crime, intervenham
como assistentes de acusação.
STJ. 6ª Turma. RMS 47.575-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 14/4/2015
(Info 560).
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Procuração com poderes especiais para oposição de exceção de suspeição
Para que o Defensor Público represente o assistido no processo penal, é necessário que este
outorgue uma procuração?
• Regra: NÃO. O Defensor Público não precisa de mandato (procuração).
• Exceção: será necessária a procuração se o Defensor Público for praticar algum dos atos para
os quais a lei exige poderes especiais.
O art. 98 do CPP prevê que, para ser proposta exceção de suspeição do juiz, o defensor precisa
de procuração com poderes especiais.
O Defensor Público que faz a defesa do réu precisará de procuração com poderes especiais
para arguir a suspeição do juiz?
SIM. É exigível procuração com poderes especiais para que seja oposta exceção de suspeição
por réu representado pela Defensoria Pública, mesmo que o acusado esteja ausente do
distrito da culpa.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.431.043-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/4/2015
(Info 560).
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Familiares da vítima poderão intervir no processo de porte de arma de fogo mesmo tendo
havido arquivamento quanto à imputação de homicídio
É possível a intervenção dos pais como assistentes da acusação na hipótese em que o seu filho
tenha sido morto, mas, em razão do reconhecimento de legítima defesa, a denúncia tenha
imputado ao réu apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo.
STJ. 5ª Turma. RMS 43.227-PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 3/11/2015 (Info 574).

www.dizerodireito.com.br

//
Hipótese em que a ausência de intimação pessoal do defensor dativo não gera reconhecimento de
nulidade
Obrigatoriedade de intimação pessoal do Defensor Público e do defensor dativo:
• Em regra, é obrigatória a intimação pessoal do defensor dativo, inclusive a respeito do dia
em que será julgado o recurso (art. 370, § 4º do CPP). Se for feita a sua intimação apenas pela
imprensa oficial, isso é causa de nulidade.
• Exceção: não haverá nulidade se o próprio defensor dativo pediu para ser intimado dos atos
processuais pelo diário oficial.
STJ. 5ª Turma. HC 311.676-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/4/2015 (Info 560).
Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública deverá ser alegada na primeira
oportunidade, sob pena de preclusão
A não observância da intimação pessoal da Defensoria Pública deve ser impugnada
imediatamente, na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão.
No caso concreto, a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente do dia de julgamento da
apelação. No entanto, apesar de a Defensoria Pública ter oposto embargos de declaração contra
o acórdão, nada falou sobre esse vício, só suscitando tal alegação no momento em que interpôs
recuso especial. O STF entendeu que houve preclusão.
STF. 2ª Turma. HC 133476, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 14/6/2016 (Info 830).
Ilegitimidade do MP e necessidade de prévia intimação da Defensoria Pública
O reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para, na qualidade de substituto
processual de menores carentes, propor ação civil pública ex delicto, sem a anterior intimação
da Defensoria Pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo ativo da
demanda, configura violação ao art. 68 do CPP.
Antes de o magistrado reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação
civil ex delicto, é indispensável que a Defensoria Pública seja intimada para tomar ciência da
demanda e, sendo o caso, assumir o polo ativo da ação.
STJ. 4ª Turma. REsp 888.081-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/9/2016 (Info 592).
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Transação penal
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
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Princípio da correlação (congruência), causa de aumento e emendatio libelli
O princípio da congruência preconiza que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia
e não da capitulação jurídica nela estabelecida.
Assim, para que esse princípio seja respeitado é necessário apenas que haja a correlação entre
o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a
menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena.
Ex: o MP ajuizou ação penal contra o réu por sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Na
denúncia, o MP não pediu expressamente que fosse reconhecida a majorante do art. 12, I.
Pediu-se apenas a condenação do acusado pelo crime do art. 1º, I. No entanto, apesar disso, na
exordial o membro do MP narrou que o réu sonegou tributos em montante superior a R$ 4
milhões. O juiz, na sentença, ao condenar o réu, poderá reconhecer a incidência da causa de
aumento de pena prevista no art. 12, I, porque o fato que ela representa (vultosa quantia
sonegada que gera dano à coletividade) foi narrado, apesar de não haver menção expressa ao
dispositivo legal.
STF. 2ª Turma. HC 129284/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/10/2017 (Info
882).

//
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.
Em caso de transação penal, não se aplicam os efeitos do art. 91 do CP
As consequências jurídicas extrapenais previstas no art. 91 do Código Penal são decorrentes
de sentença condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal, cuja sentença
tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade
criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente
aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo.
STF. Plenário. RE 795567/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (Info 787).
Revogação do sursis processual após o período de prova
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional
do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde
que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015
(recurso repetitivo) (Info 574).
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Anulação da pronúncia por excesso de linguagem
A sentença de pronúncia deve ser fundamentada. No entanto, é necessário que o juiz utilize
as palavras com moderação, ou seja, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, a fim de se
evitar que fique demonstrado na decisão que ele acredita firmemente que o réu é culpado
pelo crime. Se o magistrado exagera nas palavras utilizadas na sentença de pronúncia,
dizemos que houve um “excesso de linguagem”, também chamado de “eloquência
acusatória”.
O excesso de linguagem é proibido porque o CPP afirma que os jurados irão receber uma cópia
da sentença de pronúncia e das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do
relatório do processo (art. 472, parágrafo único). Assim, se o juiz se excede nos argumentos
empregados na sentença de pronúncia, o jurado irá ler essa decisão e certamente será
influenciado pela opinião do magistrado.
Havendo excesso de linguagem, o que o Tribunal deve fazer? Deverá ANULAR a sentença de
pronúncia e os consecutivos atos processuais, determinando-se que outra seja prolatada.
Em vez de anular, o Tribunal pode apenas determinar que a sentença seja desentranhada
(retirada do processo) ou seja envelopada (isolada)? Isso já não seria suficiente, com base no
princípio da economia processual?
NÃO. Não basta o desentranhamento e envelopamento. É necessário anular a sentença e
determinar que outra seja prolatada. Isso porque, como já dito acima, a lei determina que a
sentença de pronúncia seja distribuída aos jurados. Logo, não há como desentranhar a
decisão, já que uma cópia dela deverá ser entregue aos jurados. Se essa cópia não for
entregue, estará sendo descumprido o art. 472, parágrafo único, do CPP.
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.442.002-AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 28/4/2015 (Info
561).
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Imposição de obrigações equivalentes a sanções penais
Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89,
§ 2º, da Lei nº 9.099/95, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais
(tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os
fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015
(recurso repetitivo) (Info 574).
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STF. 1ª Turma. RHC 127522/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/8/2015 (Info 795).
Se o acusado se recusa a participar do incidente, não pode ser obrigado a fazer o exame
O incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa. Logo, não é
possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que a defesa se oponha à sua
realização.
STF. 2ª Turma. HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/9/2016 (Info 838).
É possível que o juiz fixe valor mínimo para indenização de danos morais sofridos pela vítima
de crime
O juiz, ao proferir sentença penal condenatória, no momento de fixar o valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), pode, sentindo-se apto diante
de um caso concreto, quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima,
desde que fundamente essa opção. Isso porque o art. 387, IV, não limita a indenização apenas
aos danos materiais e a legislação penal deve sempre priorizar o ressarcimento da vítima em
relação a todos os prejuízos sofridos.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.585.684-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9/8/2016
(Info 588).
Intimação da Defensoria Pública quanto ao julgamento do habeas corpus
A intimação pessoal da Defensoria Pública quanto à data de julgamento de habeas corpus só é
necessária se houver pedido expresso para a realização de sustentação oral.
STF. 2ª Turma. HC 134.904/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/9/2016 (Info 839).
Não cabimento de MS para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal
Súmula 604-STJ: O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a
recurso criminal interposto pelo Ministério Público.
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É proibido que o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, corrija equívoco aritmético
cometido pelo juiz na sentença e aumente a pena
No âmbito de recurso exclusivo da defesa, o Tribunal não pode agravar a reprimenda imposta
ao condenado, ainda que reconheça equívoco aritmético ocorrido no somatório das penas
aplicadas.
Configura inegável reformatio in pejus a correção de erro material no julgamento da apelação
— ainda que para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória — que importa
em aumento das penas, sem que tenha havido recurso do Ministério Público nesse sentido.
Assim, se o juiz cometeu um erro na sentença ao somar as penas, mas o Ministério Público
não recorreu contra isso, não é possível que o Tribunal corrija de ofício em prejuízo do réu.
STJ. 6ª Turma. HC 250.455-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015 (Info 576).
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Julgamento por órgão colegiado formado por maioria de juízes convocados não viola o juiz
natural
Não viola o princípio do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado presidido
por desembargador, sendo os demais integrantes juízes convocados.
STF. 1ª Turma. HC 101473/SP, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/2/2016
(Info 814).
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Agravo interno contra decisão monocrática do relator no STF/STJ e o novo CPC
O agravo interposto contra decisão monocrática do Ministro Relator no STF e STJ, em recursos
ou ações originárias que versem sobre matéria penal ou processual penal NÃO obedece às
regras no novo CPC. Isso significa que:
• o prazo deste agravo é de 5 dias, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90 (não se aplicando
o art. 1.070 do CPC/2015);
• este prazo é contado em dias corridos, conforme prevê o art. 798 do CPP (não se aplicando
a regra da contagem em dias úteis do art. 219 do CPC/2015).
STJ. 3ª Seção. AgRg nos EDcl nos EAREsp 316.129-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 25/5/2016 (Info 585).
Utilização da justificação criminal para nova oitiva da vítima
A via adequada para nova tomada de declarações da vítima com vistas à possibilidade de sua
retratação é o pedido de justificação (art. 861 do CPC 1973 / art. 381, § 5º do CPC 2015), ainda
que ela já tenha se retratado por escritura pública. Ex: depois de o réu ter sido condenado
com trânsito em julgado, a vítima volta atrás e afirma, em escritura pública lavrada no
cartório, que a pessoa condenada não foi a autora do crime. Será possível neste caso a
propositura de revisão criminal (art. 621, III, do CPP). No entanto, a revisão criminal não pode
ser instruída com a escritura pública. Antes de ajuizar a revisão, o réu deverá propor uma ação
de justificação na qual a vítima será ouvida. Só após esse processo de justificação será possível
o manejo da revisão criminal.
STJ. 6ª Turma. RHC 58.442-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/8/2015 (Info 569).
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É possível o início da execução da pena condenatória após a prolação de acórdão condenatório em
2º grau
A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que
sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da
presunção de inocência.
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Indenização em razão de equívoco no reconhecimento de reincidência
Os efeitos deletérios da reincidência perduram pelo prazo máximo de cinco anos, contados da
data do cumprimento ou da extinção da pena (art. 64, I, do CP).
No caso em que o reconhecimento da reincidência tenha origem em infração anterior cuja pena
tenha sido cumprida ou extinta há mais de 5 anos, deferido o pedido revisional para diminuir a
pena equivocadamente fixada, será devida a indenização ao condenado que tenha sofrido
prejuízos em virtude do erro judiciário.
Ex: João praticou tráfico de drogas, foi condenado e terminou de cumprir sua pena em
02/02/2010. Em 03/03/2015, ou seja, mais de 5 anos depois de ter cumprido a pena, ele comete
novo tráfico de drogas. João foi condenado pelo novo tráfico e na 2ª fase da dosimetria, o juiz
aumentou a pena do réu reconhecendo que ele seria reincidente. Por conta desse
reconhecimento, a pena de João foi aumentada em mais 1 ano. Além disso, como reincidente
específico a execução penal de João ficou submetida a critérios mais rígidos para progressão de
regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90). A defesa ingressa com revisão criminal alegando que
a sentença violou o art. 64, I, do CP. O Tribunal, ao julgar procedente a revisão, deverá condenar
o Poder Público a indenizar o réu pelos prejuízos sofridos (art. 630 do CPP).
STJ. 5ª Turma. REsp 1.243.516-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/9/2016
(Info 590).

//
Em outras palavras, é possível o início da execução da pena condenatória após a prolação de
acórdão condenatório em 2º grau e isso não ofende o princípio constitucional da presunção
da inocência.
STF. Plenário. HC 126292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/2/2016 (Info 814).
Se a defesa ainda não foi intimada do acórdão condenatório, não é possível se iniciar a
execução provisória da pena
Pedro foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão e o TJ manteve a condenação. O
Ministério Público foi intimado do acórdão e requereu que o Tribunal determinasse
imediatamente a prisão do condenado, dando início à execução provisória da pena. Vale
ressaltar, no entanto, que a Defensoria Pública ainda não foi intimada do acórdão. Diante deste
caso, o TJ poderá determinar a imediata prisão do condenado, mesmo antes da intimação da
defesa acerca do acórdão? NÃO.
Se ainda não houve a intimação da Defensoria Pública acerca do acórdão condenatório, mostrase ilegal a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado.
Como a Defensoria Pública ainda não foi intimada, não se encerrou a jurisdição em 2ª instância,
considerando que é possível que interponha embargos de declaração, por exemplo.
STJ. 5ª Turma. HC 371.870-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 13/12/2016 (Info 597).
Não é possível a execução provisória de penas restritivas de direito
Não é possível a execução da pena RESTRITIVA DE DIREITOS antes do trânsito em julgado da
condenação.
Assim, é cabível execução provisória de penas privativas de liberdade, mas não de penas
restritivas de direito.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.619.087-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão
Min. Jorge Mussi, julgado em 14/6/2017 (Info 609).
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Não é possível a interposição de recurso por e-mail
O art. 1º da Lei nº 9.800/99 prevê que "é permitida às partes a utilização de sistema de
transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos
processuais que dependam de petição escrita."
É possível a interposição de recurso por e-mail, aplicando-se as regras da Lei nº 9.800/99?
NÃO. A ordem jurídica não contempla a interposição de recurso via e-mail.
O e-mail não configura meio eletrônico equiparado ao fax, para fins da aplicação do disposto no
art. 1º da Lei nº 9.800/99, porquanto não guarda a mesma segurança de transmissão e registro
de dados.
STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 919.403/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
13/09/2016.
STF. 1ª Turma. HC 121225/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/3/2017 (Info 857).
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A competência para a execução provisória do julgado é do juízo originário mesmo que tenha
havido desaforamento
O desaforamento de um caso se encerra com o veredito do júri popular. Por isso, a execução
provisória da pena (que ocorre depois de a condenação ser confirmada pelo Tribunal em 2ª
instância) deverá ser determinada pelo juízo originário da causa, e não pelo presidente do
Tribunal do Júri onde se deu o julgamento.
STJ. 6ª Turma. HC 374.713-RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 6/6/2017 (Info
605).
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Não cabe recurso adesivo no processo penal
Em matéria criminal, não deve ser conhecido recurso especial adesivo interposto pelo Ministério
Público veiculando pedido em desfavor do réu.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.595.636-RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 2/5/2017 (Info
605).
O STF admitiu a possibilidade de habeas corpus coletivo
STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891).
É cabível habeas corpus para questionar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
O habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal
diversas da prisão.
STF. 2ª Turma. HC 147426/AP e HC 147303/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em
18/12/2017 (Info 888).
Não cabe habeas corpus para discutir processo criminal envolvendo o art. 28 da LD
STF. 1ª Turma. HC 127834/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 05/12/2017 (Info 887).
HC não é meio processual adequado para se discutir direito de visita a preso
Não cabe habeas corpus contra decisão que negou direito de familiar de preso internado em
unidade prisional de com ele ter encontro direto, autorizando apenas a visita por meio do
parlatório.
STF. 2ª Turma. HC 133305/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/5/2016 (Info 827).
No mesmo sentido, vide STF. 2ª Turma. HC 127685/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/6/2015
(Info 792).
Não cabimento de HC contra ato de Ministro do STF
NÃO é cabível habeas corpus em face de decisão monocrática proferida por Ministro do STF.
STF. Plenário. HC 105959/DF, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 17/2/2016 (Info
814).
Não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ
Em regra, não cabe habeas corpus para o STF contra decisão monocrática do Ministro do STJ
que não conhece ou denega habeas corpus que havia sido interposto naquele Tribunal. É
necessário que primeiro o impetrante exaure (esgote), no tribunal a quo (no caso, o STJ), as vias
recursais ainda cabíveis (no caso, o agravo regimental).
Exceção: essa regra pode ser afastada em casos excepcionais, quando a decisão atacada se
mostrar teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente contrária à
jurisprudência do STF, situações nas quais o STF poderia conceder de ofício o habeas corpus.
STF. 1ª Turma. HC 139612/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/4/2017 (Info 862).
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RACISMO
Manifestação homofóbica é conduta atípica
Proferir manifestação de natureza discriminatória em relação aos homossexuais NÃO configura
o crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89, sendo conduta atípica.
STF. 1ª Turma. Inq 3590/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12/8/2014 (Info 754).
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LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

//

Palestra proferida por Bolsonaro com críticas aos quilombolas e estrangeiros não configurou
racismo
O então Deputado Federal Jair Bolsonaro proferiu palestra no auditório de determinado clube e
ali fez críticas e comentários negativos a respeito dos quilombolas e de povos estrangeiros.
No trecho mais questionado de sua palestra, ele afirmou: “Eu fui em um quilombola em El
Dourado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada!
Eu acho que nem para procriador eles servem mais. Mais de um bilhão de reais por ano gastado
com eles. Recebem cesta básica e mais material em implementos agrícolas. Você vai em El
Dourado Paulista, você compra arame farpado, você compra enxada, pá, picareta por metade
do preço vendido em outra cidade vizinha. Por que? Porque eles revendem tudo baratinho lá.
Não querem nada com nada.”
O STF entendeu que a conduta de Bolsonaro não configurou o crime de racismo (art. 20 da Lei
nº 7.716/89).
As palavras por ele proferidas estão dentro da liberdade de expressão prevista no art. 5º, IV, da
CF/88, além de também estarem cobertas pela imunidade parlamentar (art. 53 da CF/88).
O objetivo de seu discurso não foi o de repressão, dominação, supressão ou eliminação dos
quilombolas ou dos estrangeiros.
O pronunciamento do parlamentar estava vinculado ao contexto de demarcação e proveito
econômico das terras e configuram manifestação política que não extrapola os limites da
liberdade de expressão.
Além disso, as manifestações de Bolsonaro estavam relacionadas com a sua função de
parlamentar. Inclusive, o convite para a palestra se deu em razão do exercício do cargo de
Deputado Federal a fim de dar a sua visão geopolítica e econômica do País.
Assim, havia uma vinculação das manifestações apresentadas na palestra com os seu
pronunciamentos na Câmara dos Deputados, de sorte que incide a imunidade parlamentar.
STF. 1ª Turma. Inq 4694/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/9/2018 (Info 915).
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CRIMES NO ECA
Possibilidade de configuração dos crimes dos arts. 240 e 241-B do ECA mesmo que as vítimas
estivessem vestidas
Fotografar cena e armazenar fotografia de criança ou adolescente em poses nitidamente
sensuais, com enfoque em seus órgãos genitais, ainda que cobertos por peças de roupas, e
incontroversa finalidade sexual e libidinosa, adéquam, respectivamente, aos tipos do art. 240 e
241-B do ECA.
Portanto, configuram os crimes dos arts. 240 e 241-B do ECA quando fica clara a finalidade sexual
e libidinosa de fotografias produzidas e armazenadas pelo agente, com enfoque nos órgãos
genitais de adolescente — ainda que cobertos por peças de roupas —, e de poses nitidamente
sensuais, em que explorada sua sexualidade com conotação obscena e pornográfica.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.543.267-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 3/12/2015
(Info 577).
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A incitação de ódio público feita por líder religioso contra outras religiões pode configurar o
crime de racismo
A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não
está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão.
Assim, é possível, a depender do caso concreto, que um líder religioso seja condenado pelo
crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/81) por ter proferido discursos de ódio público
contra outras denominações religiosas e seus seguidores.
STF. 2ª Turma. RHC 146303/RJ, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em
6/3/2018 (Info 893).

//

Corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
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.
STJ. 3ª Seção, DJe 23/10/2013.
CRIMES HEDIONDOS (LEI 8.072/90)
Estupro e atentado violento ao pudor são hediondos ainda que praticados na forma simples
Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, mesmo que cometidos antes da edição da
Lei nº 12.015/2009, são considerados hediondos, ainda que praticados na forma simples.
Em outras palavras, seja antes ou depois da Lei nº 12.015/2009, toda e qualquer forma de
estupro (ou atentado violento ao pudor) é considerada crime hediondo, sendo irrelevante que
a prática de qualquer deles tenha causado, ou não, lesões corporais de natureza grave ou morte.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.110.520-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26/9/2012
(Info 505).
STF. 1ª Turma. HC 100612/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto
Barroso, julgado em 16/8/2016 (Info 835).
A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90 foi tacitamente revogada
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 nº 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, julgado em 11/12/2012 (Info 692).
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CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90)
Tipicidade da omissão na apresentação de declaração ao Fisco
Se o contribuinte deixa de apresentar declaração ao Fisco com o fim de obter a redução ou
supressão de tributo e consegue atingir o resultado almejado, tal conduta consubstancia crime
de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do art. 1º da Lei nº 8.137/90.
A constituição do crédito tributário, por vezes, depende de uma obrigação acessória do
contribuinte, como a declaração do fato gerador da obrigação tributária (lançamento por
declaração). Se o contribuinte não realiza tal ato com vistas a não pagar o tributo devido ou a
reduzir o seu valor, comete o mesmo crime daquele que presta informação incompleta.
A circunstância de o Fisco dispor de outros meios para constituir o crédito tributário, ante a
omissão do contribuinte em declarar o fato gerador, não afasta a tipicidade da conduta; o
arbitramento efetivado é uma medida adotada pelo Fisco para reparar a evasão decorrente da
omissão e uma evidência de que a conduta omissiva foi apta a gerar a supressão ou, ao menos,
a redução do tributo na apuração.
Assim, segundo entendeu o STJ, a omissão na entrega da antiga Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) consubstanciava conduta apta a firmar a tipicidade
do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, ainda que o Fisco
dispusesse de outros meios para a constituição do crédito tributário. Obs: a DIPJ foi substituída
pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.561.442-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/2/2016 (Info
579).
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Regime inicial da pena no caso de crimes hediondos e equiparados
Não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena no
regime prisional fechado.
STJ. 5ª Turma. HC 286.925-RR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13/5/2014 (Info 540).

//
Incompatibilidade entre os rendimentos declarados e os valores movimentados caracteriza
omissão de receita
Se há uma incompatibilidade entre os rendimentos informados pelo contribuinte na declaração
de ajuste anual e os valores movimentados no ano calendário em sua conta bancária isso
caracteriza a presunção relativa de omissão de receita, configurando o crime previsto no art. 1º,
I, da Lei nº 8.137/90.
Por se tratar de uma presunção relativa, o réu pode fazer prova em sentido contrário.
O dolo desse tipo penal manifesta-se na conduta dirigida à omissão de receita e à redução do
IRPF, concretizada na apresentação de declaração de imposto de renda sem informar a
realização da respectiva movimentação financeira.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.326.034-PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 2/10/2012.
Não ofende a presunção de inocência a exigência do Fisco de comprovação da origem de
valores (art. 42 da Lei 9.430/96)
A Lei nº 9.430/96 trata sobre procedimentos de fiscalização tributária realizados pela Receita
Federal. Em alguns dispositivos, a Lei define omissão de receita, ou seja, situações em que a
fiscalização considera que o contribuinte não declarou corretamente as receitas ou rendimentos
obtidos. Veja o que diz o art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Em outras palavras, se é depositada uma determinada quantia na conta bancária do indivíduo e
este não consegue provar a origem desses recursos, a Receita Federal irá presumir que são
rendimentos e, consequentemente, irá lavrar auto de infração e cobrar o valor do imposto de
renda sobre tais quantias.
Se o contribuinte não se defender administrativamente ou se a sua defesa não for acatada,
haverá a constituição definitiva desse crédito tributário.
A partir daí, a RFB comunica o fato ao MPF que, então, irá formular denúncia (ação penal) contra
o contribuinte alegando que ele praticou o delito do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90.
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Uso de documento falso em sonegação fiscal
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.

106

Caso o contribuinte/réu seja condenado por esse fato, haverá violação ao princípio da presunção
de inocência?
NÃO. Não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exigência de
comprovação da origem de valores estabelecida no art. 42 da Lei nº 9.430/96.
Para o STF, o contribuinte, ao não comprovar a origem dos recursos depositados em sua conta
bancária, cria, contra si, uma presunção relativa de que houve omissão de rendimentos, ensejando
a condenação criminal.
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência porque se trata de um procedimento
legalmente estabelecido e disciplinado, sendo certo que ao contribuinte é garantido o
contraditório e a ampla defesa.
STF. 2ª Turma. HC 121125/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/6/2014 (Info 750).

//
STJ. 5ª Turma. HC 131.787-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/8/2012.
Simples fato de ser sócio não conduz à responsabilidade criminal
O simples fato de o acusado ser sócio e administrador da empresa constante da denúncia não
pode levar a crer, necessariamente, que ele tivesse participação nos fatos delituosos, a ponto
de se ter dispensado ao menos uma sinalização de sua conduta, ainda que breve, sob pena de
restar configurada a repudiada responsabilidade criminal objetiva.
STJ. 6ª Turma. HC 224.728/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 10/06/2014 (Info 543).
Ajuizamento da ação penal antes da constituição definitiva
Imagine que, mesmo após a edição da SV 24-STF, o Ministério Público tenha oferecido denúncia
contra o réu pelo art. 1º, I sem que tivesse havido constituição definitiva do crédito tributário. O
juiz recebeu a denúncia. O réu impetrou habeas corpus invocando o enunciado. Antes que fosse
julgado o HC, houve lançamento definitivo. O que deverá acontecer nesse caso? A superveniente
constituição definitiva convalida o vício inicial?
NÃO. A constituição do crédito tributário após o recebimento da denúncia não tem o condão de
convalidar a ação penal que foi iniciada em descompasso com as normas jurídicas vigentes e
com a SV24 do STF. Desde o nascedouro, essa ação penal é nula porque referente a atos
desprovidos de tipicidade (STJ. 5ª Turma. HC 238.417/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em
11/03/2014).
Trata-se de vício processual que não é passível de convalidação (STF. 1ª Turma. HC 97854, Rel.
Min. Roberto Barroso, julgado em 11/03/2014).
O MP poderá, no entanto, oferecer nova denúncia após a constituição definitiva.
Obs: se essa denúncia tivesse sido proposta antes da SV 24-STF, então, nesse caso, a solução
poderia diferente e a superveniência da constituição definitiva do crédito tributário poderia
convalidar a ação proposta sem esse pressuposto. Isso porque antes da súmula havia muita
polêmica sobre a matéria, sendo razoável, em nome da segurança jurídica, convalidar esses atos
(STJ. 6ª Turma. REsp 1211481/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em
15/10/2013).
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A extinção do crédito tributário pela prescrição não influencia na ação penal por crime contra
a ordem tributária
O reconhecimento de prescrição tributária em execução fiscal não é capaz de justificar o
trancamento de ação penal referente aos crimes contra a ordem tributária previstos nos incisos
I a IV do art. 1º da Lei nº 8.137/90.
A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente para tipificar as condutas
previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não influenciando em nada, para fins penais, o
fato de ter sido reconhecida a prescrição tributária.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 202.617/DF, Rel. Min. Campos Marques (Des. Conv. do TJ/PR), j.
11/04/2013.
STJ. 6ª Turma. RHC 67.771-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 10/3/2016 (Info 579).
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Para fazer a prova da constituição definitiva do crédito tributário não se exige a juntada
integral do PAF
Para o início da ação penal, basta a prova da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula
Vinculante 24), sendo desnecessária a juntada integral do Procedimento Administrativo Fiscal
correspondente.
STJ. 5ª Turma. RHC 94.288-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/05/2018
(Info 627).

//
Mais de um tributo sonegado e crime único
Se o agente, com uma conduta, sonegou dois tributos diferentes, praticou dois crimes?
NÃO. Trata-se de crime único. A conduta consistente em praticar qualquer uma ou todas as
modalidades descritas nos incisos I a V do art. 1 da Lei nº 8.137/90 (crime misto alternativo)
conduz à consumação de crime de sonegação fiscal quando houver supressão ou redução de
tributo, pouco importando se atingidos um ou mais impostos ou contribuições sociais.
Não há concurso formal, mas crime único, na hipótese em que o contribuinte, numa única
conduta, declara Imposto de Renda de Pessoa Jurídica com a inserção de dados falsos, ainda
que tal conduta tenha obstado o lançamento de mais de um tributo ou contribuição.
STJ. 6ª Turma. REsp 1294687/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
15/10/2013.
Aplicação da SV 24-STF a fatos anteriores à sua edição
A SV 24-STF diz que o crime tributário material só se consuma com o lançamento definitivo do
tributo. Em outras palavras, não existe crime antes da constituição definitiva do crédito
tributário. Logo, indiretamente, a SV afirma que o prazo prescricional só começa a ser contado
no dia da constituição definitiva do crédito tributário já que é nessa data que o delito se consuma
(art. 111, I, do CP).
Perceba, portanto, que sob o ponto de vista da prescrição, a SV 24-STF é prejudicial para o réu
porque mesmo ele tendo praticado a conduta anos antes, o prazo prescricional nem começou a
correr se ainda não houve constituição definitiva do crédito tributário. Fica assim mais difícil de
o agente escapar da prescrição. O Estado-acusação acaba “ganhando” mais tempo para oferecer
a denúncia antes que o crime prescreva.
Desse modo, surgiu a tese defensiva de que a SV 24-STF, por ser mais gravosa ao réu, não poderia
retroagir para ser aplicada a fatos anteriores à sua edição, sob pena de isso ser considerado
aplicação retroativa “in malam partem”. Esse argumento foi aceito? É proibido aplicar a SV 24STF para fatos anteriores à sua edição?
NÃO. A tese não foi aceita. A SV 24-STF pode sim ser aplicada a fatos anteriores à sua edição.
Não se pode concordar com o argumento de que a aplicação da SV 24-STF a fatos anteriores à
sua edição configura retroatividade “in malam partem”. Isso porque o aludido enunciado apenas
consolidou interpretação reiterada do STF sobre a matéria.
A súmula vinculante não é lei nem ato normativo, de forma que a SV 24-STF não inovou no
ordenamento jurídico. O enunciado apenas espelhou (demonstrou) o que a jurisprudência já
vinha decidindo.
STF. 1ª Turma. RHC 122774/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/5/2015 (Info 786).
Extinção da punibilidade pelo pagamento integral de débito
Nos crimes tributários materiais (ex: apropriação indébita previdenciária), o pagamento integral
do débito tributário feito após a condenação, mas antes do trânsito em julgado, interfere na
condenação?
SIM. O pagamento integral do débito tributário feito após a condenação, mas antes do trânsito
em julgado, acarreta a extinção da punibilidade com base no art. 9º, § 2º da Lei 10.684/2003.
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E se o pagamento integral ocorrer após o trânsito em julgado, mesmo assim haveria a extinção
da punibilidade?
SIM.
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O pagamento integral do imposto sonegado extingue apenas a punibilidade da sonegação
fiscal, mas não influencia no delito de corrupção ativa que foi praticado em conjunto pelo
agente
O pagamento da diferença do imposto devido, antes do recebimento da denúncia, não extingue
a punibilidade pelo crime de corrupção ativa atrelado ao de sonegação fiscal.
Ex: João, sócio de uma empresa, ofereceu e pagou propina ao fiscal para que pudesse recolher
um valor menor de imposto. Assim, em vez de pagar R$ 400 mil de imposto, João pagou apenas
R$ 100 mil. Os fatos foram descobertos. João praticou, em tese, corrupção ativa (art. 333 do CP)
e sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Antes que a denúncia fosse oferecida, João
pagou a diferença do imposto devido acrescido de multa, juros e correção monetária. Esse
pagamento irá gerar a extinção do crime de sonegação fiscal, mas não da corrução ativa que
deverá ser julgada normalmente.
STJ. 6ª Turma. RHC 95.557-GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/06/2018
(Info 631).
CRIMES NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 8.666/93)
Contratação direta de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação
O STF julgou denúncia contra ex-prefeito pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei
8.666/93.
Para ser válida, a contratação direta de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação
precisa atender aos seguintes requisitos:
a) é necessário que se instaure um procedimento administrativo formal;
b) deverá ser demonstrada a notória especialização do profissional a ser contratado;
c) deverá ser demonstrada a natureza singular do serviço;
d) deverá ser demonstrado que é inadequado que o serviço a ser contratado seja prestado pelos
integrantes do Poder Público (no caso, pela PGM); e
e) o preço cobrado pelo profissional contratado deve ser compatível com o praticado pelo
mercado.
Sendo cumpridos esses requisitos, não há que se falar em crime do art. 89 da Lei 8.666/93.
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar
as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena — detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
STF. 1ª Turma. Inq 3074/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/8/2014 (Info 756).
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Perda do cargo
A perda do cargo prevista no art. 83 da Lei de Licitação se refere apenas ao cargo ocupado pelo
condenado por ocasião do crime cometido e não a eventuais outros cargos exercidos pelo réu no
momento da condenação.
Os efeitos previstos no art. 83 NÃO são automáticos. Assim, para que haja perda do cargo,
emprego, função ou mandato eletivo é indispensável que a decisão condenatória motive
concretamente a necessidade do afastamento.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.244.666-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/8/2012.
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É possível a condenação pelos arts. 90 e 96, i, da lei 8.666/93 em concurso formal
Não configura bis in idem a condenação pela prática da conduta tipificada no art. 90 da Lei
8.666/1993 (fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório) em concurso formal com
a do art. 96, I, da mesma lei (fraudar licitação mediante elevação arbitrária dos preços).
STJ. 5ª Turma. REsp 1.315.619-RJ, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJPR), julgado em 15/8/2013 (Info 530).

//
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97)
O fato de o condutor estar com a CNH vencida não se enquadra na causa de aumento do inciso
I do § 1º do art. 302 do CTB
O fato de o autor de homicídio culposo na direção de veículo automotor estar com a CNH
vencida não justifica a aplicação da causa especial de aumento de pena descrita no inciso I do §
1º do art. 302 do CTB.
O inciso I do § 1º do art. 302 pune o condutor que "não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira
de Habilitação". O fato de o condutor estar com a CNH vencida não se amolda a essa previsão
não se podendo aplicá-lo por analogia in malam partem.
STJ. 6ª Turma. HC 226.128-TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 7/4/2016 (Info 581).
Homicídio culposo cometido no exercício de atividade de transporte de passageiros
Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, IV, do CTB, é
irrelevante que o agente esteja transportando passageiros no momento do homicídio culposo
cometido na direção de veículo automotor.
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.255.562-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 4/2/2014
(Info 537).
Denúncia no caso de homicídio culposo deve apontar qual foi a conduta culposa
É inepta a denúncia que imputa a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302 da Lei 9.503/1997) sem descrever, de forma clara e precisa, a conduta negligente,
imperita ou imprudente que teria gerado o resultado morte, sendo insuficiente a simples
menção de que o suposto autor estava na direção do veículo no momento do acidente.
STJ. 6ª Turma. HC 305.194-PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/11/2014 (Info 553).
Não se aplica o arrependimento posterior em homicídio culposo na direção de veículo
Não se aplica o instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP) para o homicídio culposo
na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) mesmo que tenha sido realizada composição
civil entre o autor do crime a família da vítima.
Para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP é
indispensável que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais.
O arrependimento posterior exige a reparação do dano e isso é impossível no caso do homicídio.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.561.276-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/6/2016 (Info
590).
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Em caso de concurso formal de crimes, o perdão judicial concedido para um deles não
necessariamente deverá abranger o outro
O fato de os delitos terem sido cometidos em concurso formal não autoriza a extensão dos
efeitos do perdão judicial concedido para um dos crimes, se não restou comprovada, quanto ao
outro, a existência do liame subjetivo entre o infrator e a outra vítima fatal.
Ex: o réu, dirigindo seu veículo imprudentemente, causa a morte de sua noiva e de um amigo; o
fato de ter sido concedido perdão judicial para a morte da noiva não significará a extinção da
punibilidade no que tange ao homicídio culposo do amigo.
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O art. 305 do CTB é constitucional e não viola o princípio da não autoincriminação
A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é constitucional,
posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas
as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.
STF. Plenário. RE 971.959/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/11/2018 (repercussão geral)
(Info 923).

//
STJ. 6ª Turma. REsp 1444699-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 1/6/2017 (Info 606).
Crime de dirigir sem habilitação é absorvido pela lesão corporal culposa na direção de veículo
Se um indivíduo, que não possui habilitação para dirigir (art. 309 do CTB), conduz seu veículo de
forma imprudente, negligente ou imperita e causa lesão corporal em alguém, ele responderá
pelo crime do art. 303, § 1º, do CTB, ficando o delito do art. 309 do CTB absorvido por força do
princípio da consunção.
O delito de dirigir veículo sem habilitação é crime de ação penal pública incondicionada. Por
outro lado, a lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) é crime de ação pública condicionada à
representação. Imagine que a vítima não exerça seu direito de representação no prazo legal.
Diante disso, o Ministério Público poderá denunciar o agente pelo delito do art. 309?
NÃO. O delito do art. 309 já foi absorvido pela conduta de praticar lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, tipificada no art. 303 do CTB, crime de ação pública condicionada
à representação. Como a representação não foi formalizada pela vítima, houve extinção da
punibilidade, que abrange tanto a lesão corporal como a conduta de dirigir sem habilitação.
STF. 2ª Turma. HC 128921/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/8/2015 (Info 796).
O crime de entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada é de perigo
abstrato
O CTB prevê o seguinte delito:
Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada,
com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado
de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com
segurança. Penas — detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Para a configuração desse crime não é exigida a demonstração de perigo concreto de dano. Isso
porque, no referido artigo, não há previsão, quanto ao resultado, de qualquer dano no mundo
concreto, bastando a mera entrega do veículo a pessoa que se sabe inabilitada, para a
consumação do tipo penal. Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.468.099-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/3/2015 (Info 559).
STJ. 5ª Turma. RHC 48.817/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 20/11/2014.
Súmula 575-STJ: Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo
automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações
previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano
concreto na condução do veículo.
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Assinatura de TAC não impede processo penal
A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental não impede a
instauração de ação penal.
Isso porque vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias
penal e administrativa.
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LEI DE CRIMES AMBIENTAIS (LEI 9.605/98)
Responsabilidade penal da pessoa jurídica e abandono da dupla imputação
É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais
independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome.
A jurisprudência não mais adota a chamada teoria da "dupla imputação".
STJ. 6ª Turma. RMS 39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015 (Info
566).
STF. 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 6/8/2013 (Info 714).

//
STJ. Corte Especial. APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2018 (Info 625).
Configuração do crime do art. 48 da Lei 9.605/98
A tipificação da conduta descrita no art. 48 da Lei 9.605/98 prescinde de a área ser de
preservação permanente. Isso porque o referido tipo penal descreve como conduta criminosa o
simples fato de "impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de
vegetação".
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.498.059-RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo
(Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 17/9/2015 (Info 570).
Crime do art. 54 e desnecessidade de perícia
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei nº 9.605/1998 possui natureza formal,
sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta
delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição
significativa da flora. Pena — reclusão, de um a quatro anos, e multa.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1417279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/04/2018 (Info 624).
ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003)
O porte de arma de fogo desmuniciada configura crime.
STJ. 5ª Turma. HC 184.557/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 07/02/2012.
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.
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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.
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Atipicidade da conduta de porte ilegal de arma de fogo ineficaz
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 mera conduta ou 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, não está caracterizado o crime de porte
ilegal de arma de fogo quando o instrumento apreendido sequer pode ser enquadrado no conceito
técnico de arma de fogo, por estar quebrado e, de acordo com laudo pericial, totalmente inapto
para realizar disparos. Assim, demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo e
das munições apreendidas, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do agente que detinha
a posse do referido artefato e das aludidas munições de uso proibido, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal/regulamentar.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.451.397-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 15/9/2015
(Info 570).

//

O porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de homicídio?
Se o agente, utilizando arma de fogo, atira e mata alguém, haverá homicídio e porte de arma
de fogo ou apenas homicídio? Se uma pessoa pratica homicídio com arma de fogo, a acusação
por porte deverá ser absorvida? Aplica-se o princípio da consunção? Depende da situação:
• Situação 1: NÃO. O crime de porte não será absorvido se ficar provado nos autos que o
agente portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou depois do
homicídio e que ele não se utilizou da arma tão somente para praticar o assassinato. Ex: a
instrução demonstrou que João adquiriu a arma de fogo três meses antes de matar Pedro e
não a comprou com a exclusiva finalidade de ceifar a vida da vítima.
• Situação 2: SIM. Se não houver provas de que o réu já portava a arma antes do homicídio ou
se ficar provado que ele a utilizou somente para matar a vítima. Ex: o agente compra a arma
de fogo e, em seguida, dirige-se até a casa da vítima, e contra ela desfere dois tiros, matandoa.
No caso concreto julgado pelo STF, ficou provado que o réu havia comprado a arma 3 meses
antes da morte da vítima. Além disso, também se demonstrou pelas testemunhas que o
acusado, várias vezes antes do crime, passou na frente da casa da vítima, mostrando
ostensivamente o revólver utilizado no crime. Desse modo, restou provado que os tipos penais
consumaram-se em momentos distintos e que tinham desígnios autônomos, razão pela qual
não se pode reconhecer o princípio da consunção entre o homicídio e o porte ilegal de arma
de fogo.
STF. 1ª Turma. HC 120678/PR, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, j. em 24/2/2015 (Info 775).
Atipicidade da conduta de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com registro vencido
Não configura o crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) a
conduta do agente que mantém sob guarda, no interior de sua residência, arma de fogo de
uso permitido com registro vencido.
Se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade
administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto,
não caracteriza ilícito penal.
Ex: a Polícia, ao realizar busca e apreensão na casa de João, lá encontrou um revólver, de uso
permitido. João apresentou o registro da arma de fogo localizada, porém ele estava vencido
há mais de um ano. João não praticou crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº
10.826/2003).
STJ. Corte Especial. APn 686-AP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 21/10/2015 (Info
572).
STJ. 5ª Turma. HC 294.078/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/08/2014.
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Uso de munição como pingente e aplicação do princípio da insignificância
É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de
arma.
STF. 2ª Turma. HC 133984/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/5/2016 (Info 826).
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Delegado de Polícia que mantém arma em sua casa sem registro no órgão competente pratica
crime de posse irregular de arma de fogo
É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma
de fogo, não observa as imposições legais previstas no Estatuto do Desarmamento, que impõem
registro das armas no órgão competente.
STJ. 6ª Turma. RHC 70.141-RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 7/2/2017 (Info 597).

//
Atipicidade da conduta de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com registro vencido
Não configura o crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) a conduta
do agente que mantém sob guarda, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido
com registro vencido.
Se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade
administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no
entanto, não caracteriza ilícito penal.
Ex: a Polícia, ao realizar busca e apreensão na casa de João, lá encontrou um revólver, de uso
permitido. João apresentou o registro da arma de fogo localizada, porém ele estava vencido há
mais de um ano. João não praticou crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº
10.826/2003).
STJ. Corte Especial. APn 686-AP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 21/10/2015 (Info
572).
STJ. 5ª Turma. HC 294.078/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/08/2014.
Arma de fogo encontrada em caminhão configura porte de arma de fogo (e não posse)
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.
Porte/posse de arma desmuniciada
O porte de arma de fogo desmuniciada configura crime?
SIM. O porte de arma de fogo (art. 14, Lei 10.826/03) configura crime, mesmo que esteja
desmuniciada. Trata-se,atualmente, de posição pacífica tanto no STF como no STJ.
Para a jurisprudência, o simples porte de arma, munição ou acessório de uso permitido — sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar — configura o crime previsto
no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por ser delito de perigo abstrato, de forma a ser irrelevante o fato
de a arma apreendida estar desacompanhada de munição, porquanto o bem jurídico tutelado é a
segurança pública e a paz social.
STJ. 3ª Seção. AgRg nos EAREsp 260.556/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/03/2014.
STF. 2ª Turma. HC 95073/MS, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 19/3/2013 (Info 699).
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Uso de munição como pingente e aplicação do princípio da insignificância
É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de
arma.
STF. 2ª Turma. HC 133984/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/5/2016 (Info 826).
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Porte/posse apenas da munição
A posse ou porte apenas da munição configura crime?
SIM. 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.
O objetivo do legislador foi o de antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à
população, prevenindo a prática de crimes.
STF. 1ª Turma. HC 131771/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1442152/MG, Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
07/08/2014.

//
Obs: vale ressaltar que, em regra, a jurisprudência não aplica o princípio da insignificância aos
crimes de posse ou porte de arma ou munição.
Desnecessidade de perícia
Para que haja condenação pelo crime de posse ou porte é necessário que a arma de fogo tenha
sido apreendida e periciada?
NÃO. É irrelevante (desnecessária) a realização de exame pericial para a comprovação da
potencialidade lesiva do artefato, pois basta o simples porte de arma de fogo, ainda que
desmuniciada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo
penal. Isso porque os crimes previstos no arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/03 são de perigo abstrato,
cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1294551/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 07/08/2014.
Atipicidade da conduta de posse/porte ilegal de arma de fogo ineficaz
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 mera conduta ou 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, não está caracterizado o crime de
porte ilegal de arma de fogo quando o instrumento apreendido sequer pode ser enquadrado no
conceito técnico de arma de fogo, por estar quebrado e, de acordo com laudo pericial,
totalmente inapto para realizar disparos. Assim, demonstrada por laudo pericial a total ineficácia
da arma de fogo e das munições apreendidas, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do
agente que detinha a posse do referido artefato e das aludidas munições de uso proibido, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 397.473/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/08/2014
(Info 544).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.451.397-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 15/9/2015
(Info 570).
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O porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de homicídio?
Se o agente, utilizando arma de fogo, atira e mata alguém, haverá homicídio e porte de arma de
fogo ou apenas homicídio? Se uma pessoa pratica homicídio com arma de fogo, a acusação por
porte deverá ser absorvida? Aplica-se o princípio da consunção?
Depende da situação:
• Situação 1: NÃO. O crime de porte não será absorvido se ficar provado nos autos que o agente
portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou depois do homicídio e
que ele não se utilizou da arma tão somente para praticar o assassinato. Ex: a instrução
demonstrou que João adquiriu a arma de fogo três meses antes de matar Pedro e não a comprou
com a exclusiva finalidade de ceifar a vida da vítima.
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Porte de arma de fogo por vigia após o horário de expediente
O fato de o empregador obrigar seu empregado a portar arma de fogo durante o exercício das
atribuições de vigia não caracteriza coação moral irresistível (art. 22 do CP) capaz de excluir a
culpabilidade do crime de "porte ilegal de arma de fogo de uso permitido" (art. 14 da Lei nº
10.826/2003) atribuído ao empregado que tenha sido flagrado portando, em via pública, arma
de fogo, após o término do expediente laboral, no percurso entre o trabalho e a sua residência.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.456.633-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 5/4/2016
(Info 581).

//
• Situação 2: SIM. Se não houver provas de que o réu já portava a arma antes do homicídio ou
se ficar provado que ele a utilizou somente para matar a vítima. Ex: o agente compra a arma de
fogo e, em seguida, dirige-se até a casa da vítima, e contra ela desfere dois tiros, matando-a.
No caso concreto julgado pelo STF, ficou provado que o réu havia comprado a arma 3 meses
antes da morte da vítima. Além disso, também se demonstrou pelas testemunhas que o
acusado, várias vezes antes do crime, passou na frente da casa da vítima, mostrando
ostensivamente o revólver utilizado no crime. Desse modo, restou provado que os tipos penais
consumaram-se em momentos distintos e que tinham desígnios autônomos, razão pela qual não
se pode reconhecer o princípio da consunção entre o homicídio e o porte ilegal de arma de fogo.
STF. 1ª Turma. HC 120678/PR, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio,
julgado em 24/2/2015 (Info 775).
Policiais civis aposentados não têm porte de arma
O porte de arma de fogo a que têm direito os policiais civis não se estende aos policiais
aposentados. Isso porque, de acordo com o art. 33 do Decreto 5.123/2004, que regulamentou
o art. 6º da Lei 10.826/2003, o porte de arma de fogo está condicionado ao efetivo exercício das
funções institucionais por parte dos policiais, motivo pelo qual não se estende aos aposentados.
STJ. 5ª Turma. HC 267.058-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 4/12/2014 (Info 554).
LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006)
Presunção legal da hipossuficiência da mulher vítima de violência doméstica
O fato de a vítima ser figura pública renomada não afasta a competência do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o delito. Isso porque a situação de
vulnerabilidade e de hipossuficiência da mulher, envolvida em relacionamento íntimo de afeto,
revela-se ipso facto, sendo irrelevante a sua condição pessoal para a aplicação da Lei Maria da
Penha. Trata-se de uma presunção da Lei.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.416.580-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 1º/4/2014 (Info 539).
Lei Maria da Penha: não se aplica o princípio da insignificância
Súmula 589-STJ: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais
praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.
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Descumprimento das medidas impostas ao agressor
O STJ possui entendimento de que o descumprimento reiterado das medidas protetivas da Lei
Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), com risco concreto à integridade física da vítima, justifica
a prisão cautelar do agressor.
Com efeito, nos termos do art. 313, III do CPP, é cabível a decretação da prisão cautelar para
garantir a execução das medidas de urgência em favor da mulher.
STJ. 5ª Turma. RHC 40.567/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 05/12/2013.
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Competência para crimes dolosos contra a vida praticados com violência doméstica
A Lei de Organização Judiciária poderá prever que a 1ª fase do procedimento do júri seja
realizada na Vara de Violência Doméstica em caso de crimes dolosos contra a vida praticados no
contexto de violência doméstica. Não haverá usurpação da competência constitucional do júri.
Apenas o julgamento propriamente dito é que, obrigatoriamente, deverá ser feito no Tribunal
do Júri.
STF. 2ª Turma. HC 102150/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/5/2014 (Info 748).
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Não se pode decretar a preventiva do autor de contravenção penal, mesmo que ele tenha
praticado o fato no âmbito de violência doméstica e mesmo que tenha descumprido medida
protetiva a ele imposta
A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo idôneo para
justificar a prisão preventiva do réu.
O inciso III do art. 313 do CPP prevê que será admitida a decretação da prisão preventiva “se o
CRIME envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência”.
Assim, a redação do inciso III do art. 313 do CPP fala em CRIME (não abarcando contravenção
penal). Logo, não há previsão legal que autorize a prisão preventiva contra o autor de uma
contravenção penal. Decretar a prisão preventiva nesta hipótese representa ofensa ao princípio
da legalidade estrita.
STJ. 6ª Turma. HC 437.535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio
Schietti Cruz, julgado em 26/06/2018 (Info 632).
Cabimento de HC para questionar a legalidade de medida protetiva da Lei Maria da Penha
Cabe habeas corpus para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de urgência
consistente na proibição de aproximar-se de vítima de violência doméstica e familiar.
STJ. 5ª Turma. HC 298.499-AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 1º/12/2015
(Info 574).
Aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha também a ações cíveis
As medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) podem ser aplicadas
em ação cautelar cível satisfativa, independentemente da existência de inquérito policial ou
processo criminal contra o suposto agressor.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.419.421-GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/2/2014 (Info
535).
Inaplicabilidade da suspensão condicional do processo e da transação penal
Súmula 536-STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na
hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.
A transação penal não é aplicável na hipótese de contravenção penal praticada com violência
doméstica e familiar contra a mulher.
STJ. 6ª Turma. HC 280.788-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 3/4/2014 (Info 539).
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Não cabe pena restritiva de direitos nos crimes ou contravenções penais cometidos contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
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Lesão corporal é crime de ação pública incondicionada
Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência
doméstica contra a mulher é pública incondicionada.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 26/8/2015, DJe 31/8/2015.
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Fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais e Lei Maria da Penha
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente
de instrução probatória.
CPP/Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.643.051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018
(recurso repetitivo) (Info 621).
LEI DE DROGAS (LEI 11.343/2006)
A condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de droga para uso próprio) NÃO configura
reincidência
O porte de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, possui
natureza jurídica de crime.
O porte de droga para consumo próprio foi somente despenalizado pela Lei nº 11.343/2006,
mas não descriminalizado.
Obs: despenalizar é a medida que tem por objetivo afastar a pena como tradicionalmente
conhecemos, em especial a privativa de liberdade. Descriminalizar significa deixar de considerar
uma conduta como crime.
Mesmo sendo crime, o STJ entende que a condenação anterior pelo art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (porte de droga para uso próprio) NÃO configura reincidência.
Argumento principal: se a contravenção penal, que é punível com pena de prisão simples, não
configura reincidência, mostra-se desproporcional utilizar o art. 28 da LD para fins de
reincidência, considerando que este delito é punido apenas com “advertência”, “prestação de
serviços à comunidade” e “medida educativa”, ou, seja, sanções menos graves e nas quais não
há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento.
Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do art. 28 da LD está sendo
fortemente questionada.
STJ. 5ª Turma. HC 453.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/10/2018.
STJ. 6ª Turma. REsp 1672654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
21/08/2018 (Info 632).

A condenação por tráfico pode ocorrer mesmo que não tenha havido a apreensão da droga
A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de
prova aptos a comprovarem o crime de tráfico.
www.dizerodireito.com.br
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Ônus da prova da traficância
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 (Info 711).
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Atipicidade da importação de pequena quantidade de sementes de maconha
Não configura crime a importação de pequena quantidade de sementes de maconha.
STF. 2ª Turma. HC 144161/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/9/2018 (Info 915).

//
STJ. 6ª Turma. HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012.
Consumação do crime de tráfico de drogas na modalidade adquirir pelo simples fato de a
droga ter sido negociada por telefone
A conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de droga e também disponibilizar o
veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente configura o crime de tráfico de
drogas em sua forma consumada (e não tentada), ainda que a polícia, com base em indícios
obtidos por interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão do material entorpecente
antes que o investigado efetivamente o recebesse.
Para que configure a conduta de "adquirir", prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não é
necessária a tradição do entorpecente e o pagamento do preço, bastando que tenha havido o
ajuste. Assim, não é indispensável que a droga tenha sido entregue ao comprador e o dinheiro
pago ao vendedor, bastando que tenha havido a combinação da venda.
STJ. 6ª Turma. HC 212.528-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 1º/9/2015 (Info 569).
Tráfico de drogas e juntada do laudo toxicológico definitivo após a condenação
A 1ª Turma do STF decidiu que a nulidade decorrente da juntada extemporânea do laudo
toxicológico definitivo somente pode ser reconhecida se ficar comprovado prejuízo ao réu.
STF. 1ª Turma. RHC 110429/MG, rel. Min. Luiz Fux, 6/3/2012.
Presença de canabinoides na substância é suficiente para ser classificada como maconha,
ainda que não haja THC
Classifica-se como "droga", para fins da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), a substância
apreendida que possua "canabinoides" (característica da espécie vegetal Cannabis sativa), ainda
que naquela não haja tetrahidrocanabinol (THC).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.444.537-RS,Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016 (Info
582).
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A grande quantidade de droga pode justificar o afastamento da causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º da LD
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.
STF. 1ª Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).
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O juiz pode negar a aplicação do § 4º usando como argumento o fato de o réu, além do delito
de tráfico (art. 33), ter praticado também o crime de associação para o tráfico (art. 35)
É inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº
11.343/2006 na hipótese em que o réu tenha sido condenado, na mesma ocasião, por tráfico e
pela associação de que trata o art. 35 do mesmo diploma legal.
A aplicação da referida causa de diminuição de pena pressupõe que o agente não se dedique às
atividades criminosas. Desse modo, verifica-se que a redução é logicamente incompatível com
a habitualidade e permanência exigidas para a configuração do delito de associação (art. 35),
cujo reconhecimento evidencia a conduta do agente voltada para o crime e envolvimento
permanente com o tráfico.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.199.671-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 26/2/2013
(Info 517).
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O fato de o réu ter ocupação lícita não significa que terá direito, necessariamente, à minorante
do § 4º do art. 33 da LD
Ainda que o réu comprove o exercício de atividade profissional lícita, se, de forma concomitante,
ele se dedicava a atividades criminosas, não terá direito à causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).
O tráfico de drogas praticado por intermédio de adolescente que, em troca da mercancia,
recebia comissão, evidencia (demonstra) que o acusado se dedicava a atividades criminosas,
circunstância apta a afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.380.741-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016 (Info
582).
Não se pode aplicar o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com as penas da Lei 6.368/76
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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Associação para fins de tráfico (art. 35)
Segundo o STJ e o STF, para configuração do tipo de associação para o tráfico, é necessário que
haja estabilidade e permanência na associação criminosa.
Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas
apenas esporádico (eventual).
STJ. 5ª Turma. HC 248.844/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2013.
STJ. 6ª Turma. HC 139.942-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/11/2012.
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Tráfico de maquinário (art. 34)
Em dois precedentes de 2013, o STJ discutiu se o art. 34 da Lei de Drogas era ou não absorvido
pelo art. 33. Foram expostas duas conclusões:
I — A prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado
no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos
e coexistentes aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta.
Assim, responderá apenas pelo crime do art. 33 (sem concurso com o art. 34), o agente que,
além de preparar para venda certa quantidade de drogas ilícitas em sua residência, mantiver,
no mesmo local, uma balança de precisão e um alicate de unha utilizados na preparação das
substâncias. Isso porque, na situação em análise, não há autonomia necessária a embasar a
condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de “bis in idem”.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.196.334-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/9/2013 (Info
531).
II — Responderá pelo crime de tráfico de drogas (art. 33) em concurso com o art. 34 o agente
que, além de ter em depósito certa quantidade de drogas ilícitas em sua residência para fins de
mercancia, possuir, no mesmo local e em grande escala, objetos, maquinário e utensílios que
constituam laboratório utilizado para a produção, preparo, fabricação e transformação de
drogas ilícitas em grandes quantidades. Não se pode aplicar o princípio da consunção porque
nesse caso existe autonomia de condutas e os objetos encontrados não seriam meios
necessários nem constituíam fase normal de execução daquele delito de tráfico de drogas,
possuindo lesividade autônoma para violar o bem jurídico.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 303.213-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/10/2013
(Info 531).
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Livramento condicional no caso de associação para o tráfico (art. 35)
O art. 83 do CP prevê que o condenado por crime hediondo ou equiparado que não for
reincidente específico poderá obter livramento condicional após cumprir 2/3 da pena. Os
condenados por crimes não hediondos ou equiparados terão direito ao benefício se cumprirem
mais de 1/3 da pena (não sendo reincidentes em crimes dolosos) ou se cumprirem mais de 1/2
da pena (se forem reincidentes em crimes dolosos).
O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, não é
hediondo nem equiparado. No entanto, mesmo assim, o prazo para se obter o livramento
condicional é de 2/3 porque este requisito é exigido pelo parágrafo único do art. 44 da Lei de
Drogas.
Dessa forma, aplica-se ao crime do art. 35 da LD o requisito objetivo de 2/3 não por força do art.
83, V, do CP, mas sim em razão do art. 44, parágrafo único, da LD.
Vale ressaltar que, no caso do crime de associação para o tráfico, o art. 44, parágrafo único, da
LD prevalece em detrimento da regra do art. 83, V, do CP em virtude de ser dispositivo específico
para os crimes relacionados com drogas (critério da especialidade), além de ser norma posterior
(critério cronológico).
Uma última observação: se o réu estiver cumprindo pena pela prática do crime de associação
para o tráfico (art. 35), o requisito objetivo para que ele possa obter progressão de regime será
de 1/6 da pena (quantidade de tempo exigida para os "crimes comuns"). Os condenados por
crimes hediondos ou equiparados só têm direito de progredir depois de cumpridos 2/5 (se
primário) ou 3/5 (se reincidente).
STJ. 5ª Turma. HC 311.656-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 25/8/2015 (Info 568).
O confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico pode ocorrer ainda que o bem não
fosse utilizado de forma habitual e mesmo que ele não tenha sido alterado
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência
do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do
bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do
acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos
expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
STF. Plenário. RE 638491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/5/2017 (repercussão geral) (Info
865).
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Informante do tráfico (art. 37)
É possível que alguém seja condenado pelo art. 35 e, ao mesmo tempo, pelo art. 37, da Lei de
Drogas em concurso material, sob o argumento de que o réu era associado ao grupo criminoso
e que, além disso, atuava também como “olheiro”?
NÃO. Segundo decidiu o STJ, nesse caso, ele deverá responder apenas pelo crime do art. 35 (sem
concurso material com o art. 37).
Considerar que o informante possa ser punido duplamente (pela associação e pela colaboração
com a própria associação da qual faça parte), contraria o princípio da subsidiariedade e revela
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Financiamento do tráfico e assemelhados (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, j. em 17/12/2013
(Info 534).

//
indevido bis in idem, punindo-se, de forma extremamente severa, aquele que exerce função que
não pode ser entendida como a mais relevante na divisão de tarefas do mundo do tráfico.
STJ. 5ª Turma. HC 224.849-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/6/2013 (Info 527).
A conduta prevista no art. 12, § 2º, II da Lei 6.368/76 continua sendo crime na atual Lei de Drogas
A conduta prevista no inciso III do § 2º do art. 12 da Lei nº 6.368/1976 continua sendo típica na
vigência da Lei nº 11.343/2006, estando ela espalhada em mais de um artigo da nova lei. Desse
modo, não houve abolitio criminis quanto à conduta do art. 12, § 2º, III, da Lei nº 6.368/76.
STJ. 6ª Turma. HC 163.545-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 25/6/2013
(Info 527).
Houve abolitio criminis quanto ao art. 18, III, primeira parte, da Lei 6.368/76
Com o advento da Lei nº 11.343/2006, que revogou expressamente a Lei n.º 6.368/1976, não
foi mantida a previsão de majorante pelo concurso eventual para a prática dos delitos da Lei de
Tóxicos, devendo ser reconhecida a abolitio criminis no tocante ao inciso III do art. 18 da vetusta
Lei nº 6.368/76.
STJ. 6ª Turma. HC 202.760-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26/11/2013
(Info 532).

Tráfico cometido nas dependências de estabelecimento prisional e bis in idem
A circunstância de o crime ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional não
pode ser utilizada como fator negativo para fundamentar uma pequena redução da pena na
aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, ao mesmo tempo, ser
www.dizerodireito.com.br
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Ocorrendo o tráfico de drogas nas imediações de presídio, incidirá a causa de aumento do art.
40, III, da LD, não importando quem seja o comprador
Se o agente vende a droga nas imediações de um presídio, mas o comprador não era um dos
detentos nem qualquer pessoa que estava frequentando o presídio, ainda assim deverá incidir
a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006?
SIM. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 se justifica
quando constatada a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de
estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não aos
frequentadores daquele local.
Assim, se o tráfico de drogas ocorrer nas imediações de um estabelecimento prisional, incidirá
a causa de aumento, não importando quem seja o comprador do entorpecente.
STF. 2ª Turma. HC 138944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/3/2017 (Info 858).
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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. A majorante do art. 40, II, da Lei 11.343/2006 somente deve ser aplicada nos casos em
que ficar demonstrada a comercialização efetiva da droga em seu interior. É a posição
majoritária no STF e STJ.
STF. 1ª Turma. HC 122258-MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 19/08/2014.
STF. 2ª Turma. HC 120624/MS, Red. p/ o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 3/6/2014
(Info 749).
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.295.786-MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 18/6/2014
(Info 543).
STJ. 6ª Turma. REsp 1443214-MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/09/2014.

//
empregada para aumentar a pena como majorante do inciso III do art. 40. Utilizar duas vezes essa
circunstância configura indevido bis in idem.
Desse modo, neste caso, esta circunstância deverá ser utilizada apenas como causa de aumento
do art. 40, III, não sendo valorada negativamente na análise do § 4º do art. 33.
STJ. 5ª Turma. HC 313.677-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/6/2016
(Info 586).

Causa de aumento do inciso I do art. 40 não exige a efetiva transposição da fronteira
Súmula 607-STJ: A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº
11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não
consumada a transposição de fronteiras.
Causa de aumento do inciso V do art. 40 não exige a efetiva transposição da fronteira
Súmula 587-STJ: Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é
desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente
a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, se
a prática de narcotraficância ocorrer em dia e horário em que não facilite a prática criminosa e
a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas.
www.dizerodireito.com.br

Página

A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino (art.
40, III, da Lei 11.343/06) enseja a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que
o ilícito visava atingir os frequentadores desse local.
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 é
desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia tinha por objetivo atingir os
estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas
imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à
atividade criminosa da narcotraficância.
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1558551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/09/2017.
STJ. 6ª Turma. HC 359.088/SP. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/10/2016.
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Só poderá incidir a interestadualidade se ficar demonstrado que a intenção do agente era
pulverizar a droga em mais de um Estado-membro
Se o agente importa a droga com objetivo de vendê-la em determinado Estado da Federação,
mas, para chegar até o seu destino, ele tem que passar por outros Estados, incidirá, neste caso,
apenas a causa de aumento da transnacionalidade (art. 40, I), não devendo ser aplicada a
majorante da interestadualidade (art. 40, V) se a intenção do agente não era a de comercializar
o entorpecente em mais de um Estado da Federação.
As causas especiais de aumento da pena relativas à transnacionalidade e à interestadualidade
do delito, previstas, respectivamente, nos incisos I e V do art. 40 da Lei de Drogas, até podem
ser aplicadas simultaneamente, desde que demonstrada que a intenção do acusado que
importou a substância era a de pulverizar a droga em mais de um Estado do território nacional.
Se isso não ficar provado, incide apenas a transnacionalidade.
Assim, é inadmissível a aplicação simultânea das causas de aumento da transnacionalidade (art.
40, I) e da interestadualidade (art. 40, V) quando não ficar comprovada a intenção do importador
da droga de difundi-la em mais de um Estado-membro. O fato de o agente, por motivos de
ordem geográfica, ter que passar por mais de um Estado para chegar ao seu destino final não é
suficiente para caracterizar a interestadualidade.
STJ. 6ª Turma. HC 214.942-MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/6/2016 (Info 586).

//
Ex: se o tráfico de drogas é praticado no domingo de madrugada, dia e horário em que o
estabelecimento de ensino não estava funcionando, não deve incidir a majorante.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.719.792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
13/03/2018 (Info 622).

Aplicação de causa de aumento de pena do inciso VI ao crime de associação para o tráfico de
drogas com criança ou adolescente
A participação do menor pode ser considerada para configurar o crime de associação para o
tráfico (art. 35) e, ao mesmo tempo, para agravar a pena como causa de aumento do art. 40, VI,
da Lei nº 11.343/2006.
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não,
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços,
se:
VI — sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por
qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.
STJ. 6ª Turma. HC 250.455-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015 (Info 576).
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Utilização da natureza e quantidade da droga na dosimetria na pena
A natureza e a quantidade da droga NÃO podem ser utilizadas para aumentar a pena-base do
réu (1ª fase da dosimetria) e também para conceder ao réu uma menor redução de pena na
aplicação do benefício do art. 33, § 4º (3ª fase de dosimetria). Haveria, nesse caso, bis in idem.
Assim, a natureza e a quantidade do entorpecente não podem ser utilizadas na 1ª fase da
dosimetria, para a fixação da pena-base, e na 3ª fase, para a definição do patamar da causa de
diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em um sexto (menor percentual).
A valoração da natureza e da quantidade da droga deverá ser realizada na primeira ou na
terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in idem.
STF. Plenário. HC 112776/MS e HC 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgados em 19/12/2013
(Info 733).
STF. 2ª Turma. RHC 122684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/9/2014 (Info 759).
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Aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, VI a mais de um crime e em patamar acima do
mínimo
Pedro convidou Lucas (15 anos) para auxiliá-lo, de forma estável e permanente, na prática do
tráfico de drogas. Como contrapartida, prometeu "pagar" pelo serviço dando 100g de cocaína
por semana para que ele consumisse. Foram presos quando estavam vendendo droga. Pedro foi
denunciado por tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), com a causa de
aumento do art. 40, VI. Em uma situação assemelhada a esta, o STJ concluiu que:
I — A causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 pode ser aplicada tanto
para agravar o crime de tráfico de drogas (art. 33) quanto para agravar o de associação para o
tráfico (art. 35) praticados no mesmo contexto. Não há bis in idem porque são delitos diversos
e totalmente autônomos, com motivação e finalidades distintas.
II — O fato de o agente ter envolvido um menor na prática do tráfico e, ainda, tê-lo retribuído
com drogas, para incentivá-lo à traficância ou ao consumo e dependência, justifica a aplicação,
em patamar superior ao mínimo, da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº
11.343/2006, ainda que haja fixação de pena-base no mínimo legal. A aplicação da causa de
aumento em patamar acima do mínimo é plenamente válida, desde que fundamentada na
gravidade concreta do delito.
STJ. 6ª Turma. HC 250.455-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015 (Info 576).

//
Pureza da droga é irrelevante na dosimetria da pena
O grau de pureza da droga é irrelevante para fins de dosimetria da pena.
De acordo com a Lei nº 11.343/2006, preponderam apenas a natureza e a quantidade da droga
apreendida para o cálculo da dosimetria da pena.
STF. 2ª Turma. HC 132909/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2016 (Info 818).
Diminuição no caso de semi-imputabilidade
O art. 46 da Lei de Drogas prevê hipótese de semi-imputabilidade do réu. Assim, a pena aplicada
pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 se o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a
plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
Se o juiz for aplicar a causa de diminuição em seu grau mínimo (1/3), ele deverá fundamentar a
decisão, expondo algum dado, em concreto, que justifique a adoção dessa fração.
STJ. 5ª Turma. HC 167.376-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 23/9/2014 (Info 547).
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
O fato de o tráfico de drogas ser praticado com o intuito de introduzir substâncias ilícitas em
estabelecimento prisional não impede, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, devendo essa circunstância ser ponderada com os requisitos
necessários para a concessão do benefício.
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.359.941-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/2/2014
(Info 536).
Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo
O chamado "tráfico privilegiado", previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), não deve ser considerado crime equiparado a hediondo.
STF. Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/06/2016 (Info 831).

Página

Regime inicial nem sempre será o fechado
Qual é o regime inicial de cumprimento de pena do réu que for condenado por tráfico de drogas?
• Lei nº 8.072/90: prevê que o regime inicial deve ser, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, §
1º).
• Plenário do STF: esse § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 é INCONSTITUCIONAL. 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.
• STJ: também adota o entendimento do STF. Assim, é possível a fixação de regime prisional
diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por
tráfico de drogas.
STF. Plenário. HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27/6/2012 (Info 672).
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.285.631-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 24/10/2012 (Info
507).
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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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Hipótese de inocorrência de ação controlada
Ação controlada é uma técnica especial de investigação por meio da qual a autoridade policial
ou administrativa (ex: Receita Federal, corregedorias), 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.
Imagine que a Polícia recebeu informações de que determinado indivíduo estaria praticando
tráfico de drogas. A partir daí, passou a vigiá-lo, seguindo seu carro, tirando fotografias e
verificando onde ele morava. Em uma dessas oportunidades, houve certeza de que ele estava
praticando crime e foi realizada a sua prisão em flagrante. A defesa do réu alegou que a Polícia
realizou "ação controlada" e que, pelo fato de não ter havido autorização judicial prévia, ela
teria sido ilegal, o que contaminaria toda prova colhida. A tese da defesa foi aceita pelo STJ?
NÃO. A investigação policial que tem como única finalidade obter informações mais concretas
acerca de conduta e de paradeiro de determinado traficante, sem pretensão de identificar
outros suspeitos, não configura a ação controlada do art. 53, II, da Lei nº 11.343/2006, sendo
dispensável a autorização judicial para a sua realização.
STJ. 6ª Turma. RHC 60.251-SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/9/2015 (Info 570).
CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (LEI 8.137/90)
Crime do art. 7º, IX e necessidade de perícia para demonstrar a configuração do delito
O art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90 prevê o seguinte delito:
Art. 7º Constitui crime contra as relações de consumo:
IX — vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar
matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;
Pena — detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.
Para caracterizar o delito previsto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990 (crime contra relação de
consumo), é imprescindível a realização de perícia a fim de atestar se as mercadorias
apreendidas estão em condições impróprias para o consumo, não sendo suficiente, para a
comprovação da materialidade delitiva, auto de infração informando a inexistência de registro
do Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
STJ. 5ª Turma. AgRg no Resp 1.111.736-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/12/2013
(Info 533).
STJ. 5ª Turma. RHC 49.752-SC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/4/2015 (Info 560).
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TEMAS DIVERSOS
Crime do art. 10 da Lei 7.347/85. Se as informações requisitadas pelo MP forem dispensáveis
à propositura da ACP, não haverá o delito
A Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) prevê como crime a seguinte conduta:
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Venda de medicamentos vencidos e causa de aumento prevista no art. 12, III, da Lei 8.137/90
Quando o produto vendido for medicamento vencido, será possível aplicar a causa de aumento
prevista no art. 12, III, da Lei nº 8.137/90 na dosimetria da pena do crime previsto no art. 7º, IX,
da mesma Lei.
Art. 7º Constitui crime contra as relações de consumo: IX — vender, ter em depósito para vender ou
expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições
impróprias ao consumo;
Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas
nos arts. 1º, 2º e 4º a 7º: III — ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao
comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.207.442-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 1º/12/2015 (Info 574).

//
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de
10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional — ORTN, a recusa, o
retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando
requisitados pelo Ministério Público.
O crime consiste na conduta da pessoa que recebeu uma requisição do MP que exigia
determinado documento e/ou informação e o destinatário, em vez de cumpri-la, recusa, retarda
ou se omite.
O STJ entende que se as informações requisitadas pelo MP não forem INDISPENSÁVEIS à
propositura da ACP, não haverá crime. Ex: o MP instaurou IC e requisitou determinadas
informações do Secretário de Saúde. Este prestou as informações fora do prazo assinalado, de
forma que houve retardamento. Em tese, o agente público teria praticado o crime do art. 10.
Ocorre que, após receber as informações, o MP decidiu arquivar o IC por entender que não
houve qualquer violação a direitos transindividuais. Por via de consequência, não existiu o crime
do art. 10, já que as informações retardadas não eram indispensáveis à propositura de ACP.
STJ. 5ª Turma. HC 303.856-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 7/4/2015 (Info 560).
Lei nº 7.802/89 (art. 15). Crime de transporte de agrotóxicos
A conduta consistente em transportar, no território nacional, em desacordo com as exigências
estabelecidas na legislação pertinente, agrotóxicos importados por terceiro de forma
clandestina não se adequa ao tipo de importação ilegal de substância tóxica (art. 56 da Lei
9.605/98) caso o agente não tenha ajustado ou posteriormente aderido à importação ilegal
antes da entrada do produto no país, ainda que o autor saiba da procedência estrangeira e ilegal
do produto, subsumindo-se ao tipo de transporte ilegal de agrotóxicos (art. 15 da Lei 7.802/89).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.449.266-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015
(Info 568).
Lei de Tortura. Ausência de bis in idem na aplicação do art. 1º, § 4º, II, da Lei de Tortura em
conjunto com a agravante do art. 61, II, "f", do CP
No caso de crime de tortura perpetrado contra criança em que há prevalência de relações
domésticas e de coabitação, não configura bis in idem a aplicação conjunta da causa de aumento de
pena prevista no art. 1º, § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997 (Lei de Tortura) e da agravante genérica
estatuída no art. 61, II, "f", do Código Penal.
STJ. 6ª Turma. HC 362.634-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/8/2016
(Info 589).
EXECUÇÃO PENAL
Lei 13.167/2015

I - acusados pela prática de crimes hediondos I - condenados pela prática de crimes
ou equiparados;
hediondos ou equiparados;
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PRESOS PROVISÓRIOS:
PRESOS CONDENADOS DEFINITIVAMENTE:
Os presos provisórios ficarão separados de Os presos condenados ficarão separados de
acordo com os seguintes critérios:
acordo com os seguintes critérios:
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REGRA GERAL:
O preso provisório ficará separado do preso condenado por sentença transitada em julgado.
O preso provisório ficará recolhido em cela diferente do preso já condenado
definitivamente.

//

II - acusados pela prática de crimes cometidos II - reincidentes condenados pela prática de
com violência ou grave ameaça à pessoa;
crimes cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa;
III - acusados pela prática de outros crimes ou
contravenções diversos dos apontados nos III - primários condenados pela prática de
incisos I e II.
crimes cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa;
IV - demais condenados pela prática de
outros crimes ou contravenções em situação
diversa das previstas nos incisos I, II e III.

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).
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Recusa injustificada do apenado ao trabalho constitui falta grave
A Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) prevê que o condenado à pena privativa de
liberdade é obrigado a trabalhar (art. 31 e art. 39, V).
Caso o preso se recuse, injustificadamente, a realizar o trabalho obrigatório, ele comete falta
grave (art. 50, VI), podendo ser punido.
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Concessão de trabalho externo em empresa da família
O fato de o irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice
à concessão do benefício do trabalho externo, ainda que se argumente sobre o risco de
ineficácia da realização do trabalho externo devido à fragilidade na fiscalização.
Ex: João, que cumpria pena em regime fechado, teve direito à progressão, passando ao regime
semiaberto. O reeducando requereu, então, ao juízo da execução penal o direito de, todos os
dias úteis, sair para trabalhar, retornando ao final do expediente (trabalho externo). Para
fazer esse requerimento, o preso deverá comprovar que recebeu possui uma proposta de
trabalho. A fim de cumprir essa exigência, João apresentou uma proposta de trabalho da
empresa "XXX" que declarava que iria contratá-lo. Ocorre que o Ministério Público opôs ao
deferimento do pedido sob o argumento de que a empresa "XXX" pertence ao irmão de João.
Logo, na visão do MP, não haveria nenhuma garantia de que o preso iria realmente trabalhar
no local, podendo ele ser acobertado em suas faltas em razão do parentesco. A tese do MP
não foi aceita. O simples fato de a empresa contratante pertencer ao irmão do preso não
impede que ele tenha direito ao trabalho externo.
STJ. 5ª Turma. HC 310.515-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 17/9/2015 (Info 569).

//
Obs: o dever de trabalho imposto pela LEP ao apenado não é considerado como pena de
trabalho forçado, não sendo incompatível com o art. 5º, XLVII, "c", da CF/88.
STJ. 6ª Turma. HC 264.989-SP, Rel. Min. Ericson Maranho, julgado em 4/8/2015 (Info 567).
Saída temporária
Possibilidade de concessão de mais de cinco saídas temporárias por ano
Respeitado o limite anual de 35 dias, estabelecido pelo art. 124 da LEP, é cabível a concessão
de maior número de autorizações de curta duração.
Prazo mínimo entre saídas temporárias
As autorizações de saída temporária para visita à família e para participação em atividades que
concorram para o retorno ao convívio social, se limitadas a cinco vezes durante o ano, deverão
observar o prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Na hipótese de maior
número de saídas temporárias de curta duração, já intercaladas durante os doze meses do ano
e muitas vezes sem pernoite, não se exige o intervalo previsto no art. 124, § 3º, da LEP.
Possibilidade de fixação de calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único
É recomendável que cada autorização de saída temporária do preso seja precedida de decisão
judicial motivada. Entretanto, se a apreciação individual do pedido estiver, por deficiência
exclusiva do aparato estatal, a interferir no direito subjetivo do apenado e no escopo
ressocializador da pena, deve ser reconhecida, excepcionalmente, a possibilidade de fixação de
calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único, observadas as hipóteses de
revogação automática do art. 125 da LEP.
Competência do juiz da execução para fixação do calendário prévio de saídas temporárias
O calendário prévio das saídas temporárias deverá ser fixado, obrigatoriamente, pelo Juízo das
Execuções, não se lhe permitindo delegar à autoridade prisional a escolha das datas específicas
nas quais o apenado irá usufruir os benefícios.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.544.036-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/9/2016 (recurso
repetitivo) (Info 590).
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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.
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A contagem da saída temporária é feita em dias e não em horas
A contagem do prazo do benefício de saída temporária de preso é feita em dias e não em horas.
O apenado pedia que o prazo para a saída temporária fosse computado em horas. Segundo
alegou, ele só é liberado do presídio às 12 horas do primeiro dia do benefício, o que lhe é
prejudicial, já que assim ele perde algumas horas e, na prática, usufrui de apenas 6 dias e meio.
A 2ª Turma do STF entendeu que, na esfera penal, a contagem do prazo é feita em dias (art. 10
do CP), não sendo possível fazê-la em horas. (Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do
prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.)
STF. 2ª Turma. HC 130883/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 31/5/2016 (Info 828).

//
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.
Não se admite a progressão per saltum
Súmula 491-STJ: É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.
Falta de vagas nos regimes semiaberto e aberto e cumprimento da pena
a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em
regime prisional mais gravoso;
b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes
semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis
estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime
semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33,
§1º, alíneas “b” e “c”, do CP);
c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é
posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao
regime aberto;
d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão
domiciliar ao sentenciado.
STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016 (repercussão geral)
(Info 825).
Súmula 533-STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução
penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do
estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado
constituído ou defensor público nomeado.
Prática de falta grave e interrupção da contagem do tempo para a progressão
Súmula 534-STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão
de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.
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Unificação das penas não é considerado como sendo a data-base para a concessão de novos
benefícios da execução penal
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da
unificação das penas, não encontra respaldo legal.
Assim, não se pode desconsiderar o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou
desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena,
seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave. Se isso for
desconsiderado, haverá excesso de execução.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.557.461-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/02/2018 (Info
621).
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Súmula 535-STJ: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena
ou indulto.

//

Ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período
de prova
Súmula 617-STJ: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do
término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da
pena.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 26/09/2018, DJe 01/10/2018.
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.
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.

Falta grave pela prática de crime doloso não exige trânsito em julgado de sentença
condenatória
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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).
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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).

//
Súmula 526-STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido
como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença
penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.
Condenado que pratica fato definido como crime doloso deverá sofrer regressão de regime
mesmo antes do trânsito em julgado
O inciso I do art. 118 da LEP afirma que o apenado deverá regredir de regime se "praticar fato
definido como crime doloso".
Não é necessário que o juiz das execuções penais aguarde que a pessoa seja condenada com
trânsito em julgado para determinar a sua regressão.
A regressão de regime pela prática de fato definido como crime doloso, durante a execução da
pena, não depende do trânsito em julgado da condenação.
STF. Plenário. EP 8 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/7/2016 (Info 832).
Inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime
Como regra, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional. Em outras palavras, a pessoa só poderá
progredir se pagar a pena de multa.
Exceção: mesmo sem ter pago, pode ser permitida a progressão de regime se ficar comprovada
a absoluta impossibilidade econômica do apenado em quitar a multa, ainda que
parceladamente.
Se o juiz autorizar que o condenado pague a pena de multa parceladamente, o apenado poderá
progredir de regime, assumindo o compromisso de quitar todas as prestações da multa.
Caso deixe de pagar injustificadamente o parcelamento, haverá a regressão de regime.
O inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão no regime
prisional.
STF. Plenário. EP 16 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/7/2016 (Info
832).

Página

132

Remição de pena em razão de atividade laborativa extramuros
Remição é o direito que possui o condenado ou a pessoa presa cautelarmente de reduzir o
tempo de cumprimento da pena mediante o abatimento de 1 dia de pena a cada 12 horas de
estudo ou de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.
A remição pelo trabalho abrange apenas o trabalho interno ou também o externo? Se o preso
que está no regime fechado ou semiaberto é autorizado a realizar trabalho externo, ele terá
direito à remição?
SIM. É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em
regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros (trabalho
externo).
A LEP, ao tratar sobre a remição pelo trabalho, não restringiu esse benefício apenas para o
trabalho interno (intramuros). Desse modo, mostra-se indiferente o fato de o trabalho ser
exercido dentro ou fora do ambiente carcerário. Na verdade, a lei exige apenas que o
condenado esteja cumprindo a pena em regime fechado ou semiaberto para que ele tenha
direito à remição pelo trabalho.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.381.315-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
13/5/2015 (recurso repetitivo) (Info 562).
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Remição de pena por leitura e resenha de livros
O fato de o estabelecimento penal onde se encontra o detento assegurar acesso a atividades laborais
e à educação formal, não impede que ele obtenha também a remição pela leitura, que é atividade
complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo
compatibilidade de horários.
STJ. 5ª Turma. HC 353.689-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/6/2016 (Info 587).
Remição de pena por trabalho em domingos e feriados
Se o preso, ainda que sem autorização do juízo ou da direção do estabelecimento prisional,
efetivamente trabalhar nos domingos e feriados, esses dias deverão ser considerados no cálculo
da remição da pena.
STJ. 5ª Turma. HC 346.948-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/6/2016
(Info 586).
Remição pelo trabalho antes do início da execução da pena
É possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena, desde
que em data posterior à prática do delito.
STJ. 6ª Turma. HC 420.257-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/04/2018 (Info 625).
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Trabalho cumprido em jornada inferior ao mínimo legal pode ser aproveitado para fins de
remição caso tenha sido uma determinação da direção do presídio
Segundo o art. 33 da LEP, a jornada diária de trabalho do apenado deve ser de, no mínimo, 6
horas e, no máximo, 8 horas.
Apesar disso, se um condenado, por determinação da direção do presídio, trabalha 4 horas
diárias (menos do que prevê a Lei), este período deverá ser computado para fins de remição de
pena.
Como esse trabalho do preso foi feito por orientação ou estipulação da direção do presídio, isso
gerou uma legítima expectativa de que ele fosse aproveitado, não sendo possível que seja
desprezado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
Vale ressaltar, mais uma vez, o trabalho era cumprido com essa jornada por conta da
determinação do presídio e não por um ato de insubmissão ou de indisciplina do preso.
STF. 2ª Turma. RHC 136509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/4/2017 (Info 860).
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Não é possível a remição ficta da pena
Não se admite a remição ficta da pena.
Embora o Estado tenha o dever de prover trabalho aos internos que desejem laborar,
reconhecer a remição ficta da pena, nesse caso, faria com que todas as pessoas do sistema
prisional obtivessem o benefício, fato que causaria substancial mudança na política pública do
sistema carcerário, além de invadir a esfera do Poder Executivo.
O instituto da remição exige, necessariamente, a prática de atividade laboral ou educacional.
Trata-se de reconhecimento pelo Estado do direito à diminuição da pena em virtude de
trabalho efetuado pelo detento. Não sendo realizado trabalho, estudo ou leitura, não há que
se falar em direito à remição.
STF. 1ª Turma. HC 124520/RO, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Roberto Barroso,
julgado em 29/5/2018 (Info 904).
STJ. 5ª Turma. HC 421.425/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 27/02/2018.
STJ. 6ª Turma. HC 425.155/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018.
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Consequências decorrentes da prática de falta grave:
EXECUÇÃO PENAL
Consequências decorrentes da prática de FALTA GRAVE:
ATRAPALHA
NÃO INTERFERE
• PROGRESSÃO: interrompe o prazo para a •
progressão de regime (Súmula 534-STJ).
• 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.
• DIREITOS: suspensão ou restrição de direitos.
• ISOLAMENTO: na própria cela ou em local
adequado.
• CONVERSÃO: se o réu está cumprindo pena
restritiva de direitos, esta poderá ser
convertida em privativa de liberdade.

LIVRAMENTO CONDICIONAL: não
interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional (Súmula 441STJ).
INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA: não
interfere no tempo necessário à
concessão de indulto e comutação da
pena, salvo se o requisito for
expressamente previsto no decreto
presidencial (Súmula 535-STJ).
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CÓDIGO ELEITORAL
“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).
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