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INTRODUÇÃO
Desde agosto de 1995, o Supremo Tribunal Federal (STF) vem publicando, semana a semana, um 
resumo dos julgamentos mais relevantes prolatados neste interstício de tempo. Já o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) veicula estes julgamentos em um reusmo semanal desde novembro de 1998. 
Em ambos os casos, tais acórdãos acabam por impactar de sobremaneira a formação e no desenvol-
vimento do direito nacional.

Com o tempo, essas publicações semanais ganharam vertiginosa fama, sendo, hoje, praticamente 
uma fonte de consulta obrigatória a todos aqueles que desejam permanecer atualizados em rela-
ção à formatação do direito. Sobretudo se pensarmos acerca da necessidade de se diferenciar lei e 
interpretação dada a ela. Esta ”força ativa” da construção jurídica é tornada pública por meio dos 
Informativos semanais do STF e do STJ.

Assim, queremos proporcionar ao leitor um livro que contenha esses julgamentos de maneira siste-
matizada, ou seja, destinados a permitir que se os apreenda de maneira rápida e objetiva. Sabemos 
que a leitura de cada informativo toma tempo, e justamente por isto que pretendemos facilitar este 
“caminho”. De outro lado, pretendemos também fornecer um material de fácil consulta, ou seja, no 
qual se possa achar sem dificuldade os julgamentos relativos a cada matéria.

Devemos destacar que esta publicação é gratuita. Não auferimos qualquer espécie de vantagem, 
senão a satisfação de poder contribuir com a comunidade jurídica em geral, trazendo a público um 
resumo sistematizado da produção jurídica advinda das decisões mais emblemáticas do STF e do 
STJ em 2015.

O leitor deve lembrar que as decisões dos Tribunais mudam constantemente. Desta forma, alguns 
entendimentos de 2015 podem ter sido ratificados por outros julgamentos posteriores, ou mesmo 
terem sofrido um câmbio. Logo, sabemos que certamente haverá atualizações nos meses que se-
guem e, por isto, no próximo ano, pretendemos trazer a público outra obra, que atualizará as mu-
danças perpetradas. 

Que este livro seja útil a você, leitor, na tentativa de que o direito nacional torne-se, assim, mais 
vivo e fácil a todos. Então, desejo-te sucesso em tudo, e que os teus projetos mais importantes tor-
nem-se reais. Boa leitura!
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PARA ENTENDER NOSSA SISTEMÁTICA  
FACILITANDO A LEITURA

Antes de passarmos ao conteúdo da obra, é importante ao leitor se familiarizar com a nossa for-
matação e sistemática do texto. Primeiramente, perceba que dividimos os principais julgamentos 
exarados pelo STF e pelo STJ publicados nos seus respectivos Informativos Semanais de acordo com 
os ramos centrais do direito. Exemplo: direito administrativo, direito civil, direito penal etc. Este 
seccionamento inicial permite dar foco e objetividade a qualquer pesquisa. Destacamos, por oprtu-
no, que os julgados foram resumidos a fim de apresentarmos o essencial de cada decisão, permitin-
do-nos alcançar nossa meta de fornecer objetividade e celeridade na consulta. Com esta metodolo-
gia, pretendemos dar ainda mais foco a eventual pesquisa a ser feita sobre cada tema abordado nos 
informativos publicados pelas mencionadas cortes de justiça.

Devemos destacar, ainda, que os julgamentos veiculados foram dispostos, em cada tema, na ordem 
decrescente em que foram publicados, iniciando pelo mais recente, até o mais antigo do ano de 
2015. De modo que a leitura dos julgados segue uma sequência que permite atentar para a evolução 
do entendimento das duas cortes de justiça em cada tema.

Também merece destaque a forma com que apresentamos cada julgado. Toda decisão inicia pelo 
número do Informativo no qual ela foi veiculada, tendo em vista que as publicações semanais se-
guem uma sequência numérica. Logo em seguida, destacamos o assunto principal do julgado em 
letras maiúsculas (caixa alta). Enfim, resumimos o que a decisão trata e qual foi sua conclusão. 
Depois destes destaques, dispomos a parte principal do conteúdo julgado do STF e do STJ que foi 
veiculado em cada Informativo. Veja o exemplo: 

“556 INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO QUANDO A ÁREA MEDIDA FOR MAIOR DO 
QUE A ESCRITURADA. Se, em procedimento de desapropriação, (...) [CONTEÚDO E CONCLUSÕES 
DO JULGADO]”.

Importante atentar que dispomos os julgados de acordo com o que foi publicado por estes Tribu-
nais, perfazendo, por vezes, pequenas e pontunais explicitações. Então, quando o leitor quiser sa-
ber mais detalhes do julgamento, como o texto integral, o número do acórdão, o órgão julgador etc., 
basta acessar basta acessar a página da Suprema Corte brasileira (www.stf.jus.br), direcionando-se 
ao link “Publicações”, e, por fim, ao link “Informativo semanal”. O sítio descoberto revelará todos 
os detalhes e informações desejadas. Quando ao STJ, o leitor deve-se dirigir ao sítio virtual www.
stj.jus.br, direcionando-se ao link “Consulta” e, por fim, ao link “Informativo de jurisprudência”. O 
sítio virtual revelará todos os detalhes e informações desejadas.

Por fim, é importante fazer referência no sentido de que os conteúdos de cada informativo mencio-
nado, ou foram copiados literalmente das publicações vertidas pelo STF ou pelo STJ, ou foram por 
nós reescritos, mantendo-se intacto o sentido do julgamento noticiado pela publicação semanal. 
Esta segunda opção apenas foi adotada, quando percebemos a necessidade de intervirmos para 
fornecer uma informação mais objetiva e/ou didática.
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Ato administrativo
773 

O contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição da República) não constituem requisi-
tos para a lavratura do ato administrativo desprovido de cunho decisório, porquanto despiciendos 
para a sua formação.

Direito administrativo sancionador
794 e 791 PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA NA APLICAÇÃO DE PENAS: 

O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a 
aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres 
Públicos.

791 PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA É CONSTITUCIONAL: 

É constitucional a pena de cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se 
reveste o benefício previdenciário.

Domínio público
797 TERRENOS DE MARINHA EM ILHAS COSTEIRAS SEDE DE MUNICÍPIO: 

há repercussão geral da matéria relativa à “situação dos terrenos de marinha localizados em ilhas 
costeiras com sede em município, após advento da Emenda Constitucional 46/2005”.

783 PLANO DIRETOR É NORMA GERAL DE POLÍTICA URBANA: 

Plano Diretor apenas estabelecer as diretrizes e exigências básicas, fundamentais e gerais para o 
ordenamento urbano. Nada impediria, portanto, que o Município ou o Distrito Federal, com base 
no art. 30, I e VIII, da CF, legislasse mediante normas esparsas sobre projetos e programas específi-
cos de ordenamento do espaço urbano, desde que fossem observadas as diretrizes gerais traçadas 
pelo Plano Diretor. Dessa forma, o Plano Diretor seria o instrumento legal a ditar a atuação do Mu-
nicípio ou do Distrito Federal quanto ao ordenamento urbano, a traçar suas linhas gerais, porém a 
sua execução poderia se dar mediante a expedição de outras leis e decretos, desde que guardassem 
conformidade com o Plano Diretor.

779 TRANSMISSÃO DE DOMÍNIO PELO ESTADO-MEMBRO: 

Não subsiste o ato de transmissão de propriedade efetuado por Estado-membro, se o imóvel rural 
nunca tivesse pertencido ao ente federado.

775 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E BENS DOS CORREIROS: 

A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, alcança o IPTU que incidiria so-
bre os imóveis de propriedade da ECT e por ela utilizados. Não se pode estabelecer, a priori, nenhu-
ma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica. 
Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por exemplo, de quais imóveis 
estariam afetados ao serviço público e quais não, não se pode sacrificar a imunidade tributária do 
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patrimônio da empresa pública, sob pena de se frustrar a integração nacional.

Improbidade
775 COMPETÊNCIA PARA JULGAR PARLAMENTAR POR ATO DE IMPROBIDADE:

A ação civil pública por ato de improbidade administrativa que tenha por réu parlamentar deve ser 
julgada em Primeira Instância.

Licitações e contratos administrativos
801 RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E ART. 71 DA LEI Nº 8.666/93: 

A Administração tem o dever de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato pelas empresas presta-
doras de serviço, também no que diz respeito às obrigações trabalhistas referentes aos empregados 
vinculados ao contrato celebrado, sob pena de atuar com culpa in eligendo ou in vigilando. A apli-
cação do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, no julgamento da ADC 16, não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar 
os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade admi-
nistrativa. A decisão que reconhece a responsabilidade do ente público com fulcro no contexto fáti-
co-probatório carreado aos autos não pode ser alterada pelo manejo da reclamação constitucional.

794 LICITAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU FAVORECIMENTO: 

A jurisprudência do STF, ao interpretar o art. 89 da Lei 8.666/1993, exigiria a demonstração do pre-
juízo ao erário e da finalidade específica de favorecimento indevido para reconhecer a adequação 
típica. O objetivo desse entendimento seria separar os casos em que ocorrera interpretação equi-
vocada das normas, ou mesmo puro e simples erro do administrador daqueles em que a dispensa 
buscara efetivo favorecimento dos agentes envolvidos.

781 DISPENSA DE LICITAÇÃO COM OSCIP’s E CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XXIV DO 
ART. 24 DA LEI Nº 8.666/93:

É constitucional o inciso XXIV do art. 24 da Lei 8.666/1993 – STF, ADI 1.923 – que permite que o 
Poder Público estabeleça contraltos diretos com as organizações sociais. Contudo, determinou se-
jam respeitados os seguintes requisites: a) o procedimento de qualificação das organizações sociais 
deveria ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do 
“caput” do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o disposto no 
art. 20 da Lei 9.637/1998; b) a celebração do contrato de gestão fosse conduzida de forma pública, 
objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF; c) as hipóteses de 
dispensa de licitação para contratações (Lei 8.666/1993, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de 
uso de bem público (Lei 9.637/1998, art. 12, § 3º) deveriam ser conduzidas de forma pública, obje-
tiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF; d) a seleção de pessoal 
pelas organizações sociais seria conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância 
dos princípios do “caput” do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por 
cada entidade; e e) qualquer interpretação que restringisse o controle, pelo Ministério Público e 
pelo Tribunal de Contas da União, da aplicação de verbas públicas deveria ser afastada. 
Além disso, foi dito que os empregados das organizações sociais não seriam servidores públicos, 
mas sim empregados privados
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Poderes administrativos
801 PODER DE POLÍCIA DE TRÂNSITO: 

Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar que o po-
der de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal. O art. 144, §8º, da CF, não im-
pede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, serviços e instala-
ções do Município. Até mesmo instituições policiais podem cumular funções típicas de segurança 
pública com exercício de poder de polícia. Entendimento que não foi alterado pelo advento da EC 
nº 82/2014.

787 REVOGAÇÃO DE DECRETO: 

A revogação de decreto editado pelo Poder Executivo não implica automática repristinação de an-
terior legislação editada sobre o tema.

Processo administrativo
805 PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO PESSOAL: 

Reveste-se de nulidade a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP que, em pro-
cedimento de controle administrativo (PCA) notifica o interessado por meio de edital publicado no 
Diário Oficial da União para restituir valores aos cofres públicos.

Regime próprio de previdência 
793 PENSÃO POR MORTE E DISCIPLINA JURÍDICA: 

O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de 
seu instituidor.

789 MANDADO DE INJUNÇÃO: APOSENTADORIA ESPECIAL DE OFICIAIS DE JUSTIÇA – DEFI-
NIÇÃO DE “ATIVIDADE D RISCO”: 

Não se defendeu, entretanto, a impossibilidade jurídica de a lei prever critérios para aferição de 
situações concretas de risco no serviço público, para fins de concessão de aposentadoria especial. 
Seria uma questão de constatar que somente se enquadrariam no conceito de “atividade de risco” 
aquelas atividades perigosas por sua própria natureza. Portanto, somente em relação a essas ativi-
dades existiria um estado de omissão inconstitucional, salvo no caso das “estritamente policiais”, 
já contempladas pela LC 51/1985. No tocante às demais, o reconhecimento do direito à aposenta-
doria especial dependeria da discricionariedade legislativa, respeitadas as disposições da Consti-
tuição.

786 APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO E LEI REGEDORA: 

Assim como a aposentadoria se regeria pela legislação vigente à época em que o servidor imple-
mentara as condições para sua obtenção, a pensão igualmente regular-se-ia pela lei vigente por 
ocasião do falecimento do segurado instituidor, em observância ao princípio “tempus regit actum”.

Responsabilidade civil
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773 AUMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR NORMA ESTADUAL: 

Norma do DF que previa a possibilidade de pensionamento do Estado para as vítimas de crime he-
diondo foi julgada inconstitucional por aumentar, em demasiado, a responsabilidade civil do Esta-
do prevista no art. 37, § 6º, da CF.

Sentidos ou noções da Administração Pública
789 INTERPRETAÇÃO DAS FUNÇÕES DO TCU – ADOÇÃO DO CRITÉRIO MATERIAL, OBJETIVO 
OU FUNCIONAL: 

Em decorrência da amplitude das competências fiscalizadoras da Corte de Contas, tem-se que não 
é a natureza do ente envolvido na relação que permite, ou não, a incidência da fiscalização da Corte 
de Contas, mas sim a origem dos recursos envolvidos, conforme dispõe o art. 71, II, da Constituição 
Federal.

Serviços públicos
777 SÚMULA VINCULANTE N. 41 – SERIVÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA: 

“O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”. Assim, tornou vincu-
lante o conteúdo do Verbete 670 da Súmula do STF.

777 CONDIÇÕES PARA A COBRANÇA DE TARIFAS DE TELEFONIA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA: 

Legislação estadual que trata das condições de cobrança dos valores da assinatura básica residen-
cial dos serviços de telefonia fixa caracterizada ofende os artigos 21, XI; e 22, IV, da CF, tendo em 
vista que a competência para legislar sobre telecomunicações seria privativa da União (v. Informa-
tivos 378 e 610, STF). Noticiado no Informativo nº 786.

Servidores públicos
811 NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DE INVESTIGADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA: 

Reveste-se de nulidade por ofensa ao exercício do direito ao contraditório e ampla defesa a notifi-
cação apenas por edital de pessoa identificada como beneficiária direta de ato objeto de questiona-
mento em procedimento de controle administrativo instaurado no âmbito do Conselho Nacional 
do Ministério Público.

811 (entendimento já manifestado no Informativo nº 803) CONCURSO PÚBLICO: DIREITO SUB-
JETIVO À NOMEAÇÃO E SURGIMENTO DE VAGAS: 

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo 
de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos 
aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imo-
tivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder 
Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à 
nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) quando 
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a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) quando houver preterição na 
nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for 
aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos 
de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

810 VANTAGENS REMUNERATÓRIAS EM UMA CARREIRA NÃO SÃO TRANSPORTADAS A OU-
TRA CARREIRA POSTERIORMENTE TITULARIZADA: 

As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza 
o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de 
outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de ter-
tium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes.

809 REVISÃO ANUAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS: 

Possui repercussão geral a controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão 
geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.

809 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: COISA JULGADA E ART. 17 DO ADCT: 

Não há garantia à continuidade de recebimento de adicionais por tempo de serviço em percentual 
superior àquele previsto em legislação posterior sob o fundamento de direito adquirido

803 CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NO-
MEAÇÃO, MAS NÃO QUANDO SERÁ NOMEADO: 

Na linha da jurisprudência do STF, em relação aos candidatos aprovados dentro do número de va-
gas previstas em edital, a Administração poderia, dentro do prazo de validade do processo seletivo, 
escolher o momento em que se realizaria a nomeação, mas não poderia dispor sobre a própria no-
meação. Essa última passaria a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um 
dever imposto ao Poder Público.

803 (entendimento repetido no Informativo nº 811) CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚ-
MERO DE VAGAS. CRIAÇÃO DELAS DURANTE OU DEPOIS DE HOMOLOGADO O CERTAME E 
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO: 

O STF já definiu que os candidados aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital do 
concurso público possuem o direito subjetivo à noemação. O mesmo não se poderia dizer daqueles 
aprovados fora do número de vagas previstas em edital, ou seja, dentro do cadastro de reserva. Esses 
candidatos possuiriam mera expectativa de direito à nomeação, situação que, apenas excepcional-
mente, convolar-se-ia em direito subjetivo. O plenário destacou que incumbiria à Administração, 
no âmbito de seu espaço de discricionariedade, avaliar, de forma racional e eficiente, a conveniên-
cia e oportunidade de novas convocações durante a validade do certame. Assim, o surgimento de 
novas vagas durante o prazo de validade de concurso não geraria, automaticamente, um direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, nem mesmo que novo concurso fosse 
aberto durante a validade do primeiro. O provimento dos cargos dependeria de análise discricio-
nária da Administração Pública, moldada pelo crivo de conveniência e oportunidade. A despeito 
da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, poderiam 
surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justificassem a inocorrência da 
nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direi-
to subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. A referida discri-
cionariedade, porém, seria aquela consentânea com o Direito Administrativo contemporâneo, ou 
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seja, não seria livre e irrestrita, mas vinculada a certas premissas. Logo, deveria basear-se no dever 
de boa-fé da Administração Pública, além de pautar-se por um incondicional respeito aos direitos 
fundamentais e aos princípios da eficiência, da impessoalidade, da moralidade e da proteção da 
confiança, todos inerentes ao Estado de Direito. Em suma, se seria verdade que a nomeação dos 
candidatos aprovados em concurso público, além do número de vagas do edital, estaria sujeita à 
discricionariedade da Administração Pública, não menos verdadeiro seria que essa discricionarie-
dade deveria ser exercida legitimamente. Desse modo, nenhum candidato, estivesse ele dentro ou 
fora do número de vagas do edital, poderia ficar refém de condutas que, deliberadamente, deixas-
sem escoar, desnecessariamente e, por vezes, de modo reprovável, o prazo de validade do concurso 
para que fossem nomeados, apenas, os aprovados em novo concurso. Se a Administração decidis-
se preencher imediatamente determinadas vagas por meio do necessário concurso, e existissem 
candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso válido, o princípio da boa-fé vincularia 
a discricionariedade da Administração e lhe imporia o necessário preenchimento das vagas pelos 
aprovados no certame ainda em validade. Desse modo, quem fosse aprovado em concurso além das 
vagas previstas no edital não ostentaria um direito subjetivo de ser nomeado, mesmo que aberto 
novo edital durante a validade do certame (CF, art. 37, IV). Possuiria, ao revés, mera expectativa de 
direito que seria convolada em direito adquirido à nomeação, apenas, na excepcional circunstância 
de ficar demonstrado, de forma inequívoca, a necessidade de novas nomeações durante a validade 
do concurso. Uma coisa seria a vacância do cargo, outra a vacância acompanhada do manifesto 
comportamento da Administração destinado a prover os cargos durante a validade do concurso, e 
isso, contudo, não ficaria caracterizado pela mera publicação de novo edital de concurso.
Resumo do julgado: O Plenário ressaltou que a aprovação em concurso público só originaria direi-
to subjetivo à nomeação: a) quando ela ocorresse dentro do número de vagas previstas no edital; 
b) quando houvesse preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação no con-
curso; e c) quando surgissem novas vagas durante a validade do concurso e, excepcionalmente, a 
Administração Pública, mesmo após reconhecer, de forma inequívoca e demonstrada casuistica-
mente, a necessidade do provimento das vagas durante a validade do concurso, deixasse o referido 
prazo escoar para nomear candidatos de concurso superveniente.

802 CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL. 

O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado.

800 CONCURSO PÚBLICO: PROCURADOR DA REPÚBLICA E ATIVIDADE JURÍDICA: 

a referência a “três anos de atividade jurídica”, contida no art. 129 da CF, não se limita à atividade 
privativa de bacharel em direito.

798 CONCURSO PÚBLICO E TATUAGEM: 

ganhou repercussão geral quando exista impedimento do provimento de cargo, emprego ou fun-
ção pública decorrente da existência de tatuagem no corpo do candidato. aferição da constitucio-
nalidade da exigência estatal de que a tatuagem esteja dentro de determinados parâmetros. arts. 
5º, incisos I e 37, incisos I e II, da CF/88.

796 DELEGADOS DE FUNÇÃO (TABELIÃES) DEVEM SE SUJEITAR À CONCURSO, NÃO SE CON-
FUNDEM COM OS SERVIDORES PÚBLICOS E NÃO SE APLICA O PRAZO DE DECADÊNCIA DO 
ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99: 

A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas 
autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, 
mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é 
pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de 
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remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com 
a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais  editadas anteriormente, que admi-
tem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, 
são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recep-
cionadas. 
2.  É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a  atividade notarial e de registro, 
sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por  servidores 
públicos, cujos cargos não se confundem.
3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decaden-
cial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de de-
legação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das 
exigências prescritas no seu art. 236.

793 CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS NO PODER JUDICIÁRIO: 

Não se trata de matéria de direito processual, mas de tema afeto à administração da justiça. Sendo 
assim, é competente este poder propor a extinção, transformação ou extinção de cargos.

791 LIMITE DE IDADE EM CONCURSO PÚBLICO E MOMENTO DA COMPROVAÇÃO: 

O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, 
há de ser comprovado no momento da inscrição no certame.

790 SÚMULA VINCULANTE Nº 51 – LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993 E EXTENSÃO DE REAJUSTE: 

“O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, 
estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decor-
rentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais”. Assim, tornou vin-
culante o conteúdo do Verbete 672 da Súmula do STF.

790 SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM OBTIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA. PASSAGEM 
PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO 
ADVENTO DA LEI Nº 8.112/1990: 

Diante da transposição do servidor público celetista para o regime estatutário, extinto em decor-
rência o contrato de trabalho, não há falar em direito adquirido a diferenças remuneratórias defe-
ridas em decisão trabalhista.

790 SERVIDOR TEMPORÁRIO TEM DIREITO AOS DIREITOS SOCIAIS: 

De acordo com o entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente tem jus aos 
direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal.

788 TABELIÃES E NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88: 

A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas 
autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, 
mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é 
pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de 
remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com 
a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002.
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787 CONCURSO PÚBLICO E CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO: 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende, em regra, como insindicável judicialmen-
te a controvérsia atinente a critérios de correção de questões de concurso público, sob pena de o 
Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora de concurso público. 

787 CONCURSO PÚBLICO E TESTE FÍSICO: 

O STF não permitiu, por razões de segurança jurídica, a repetição da prova, o que seria possível so-
mente se previsto no edital.

782 ACESSO À INFORMAÇÃO – DIVULGAÇÃO DOS VENCIMENTOS NOMINAIS DOS SERVIDO-
RES: 

É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos no-
mes de seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.

782 SUBTETO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL: 

No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o 
Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da 
Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na 
redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, corresponden-
te ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor 
de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, 
conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). Assim, não se pode criar outro “subteto” 
dentro deste Poder, porque o único existe é aquele apontado pela CF.

782 CONCURSO PÚBLICO E CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE AS QUESTÕES: 

Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Po-
der Judiciário. Seria exigível apenas que a banca examinadora desse tratamento igual a todos os 
candidatos, ou seja, que aplicasse a eles, indistintamente, a mesma orientação. O controle do Poder 
Judiciário se resume apenas em saber se questões formuladas estariam no programa do certame, 
dado que o edital seria a lei do concurso.

782 DELEGADOS DE FUNÇÃO E CONCURSO DE PROVIMENTO: 

o art. 236 da CF é autoaplicável. Sendo assim, não há necessidade de lei ou de regulamento especí-
fico para ser determinante que se efetive concurso public para provimento de serventia vaga.

781 DELEGADOS DE FUNÇÃO (art. 236, CF): 

É firme a jurisprudência do STF no sentido de que a  atividade notarial e de registro, sujeita a regime 
jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por  servidores públicos, cujos 
cargos não se confundem. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento 
de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica 
à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, 
sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Cabe referir, or fim, que o art. 236, da 
CF, é norma autoaplicável.

781 CÁLCULO DA INCIDÊNCIA DE IR E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TETO REMUNE-
RATÓRIO: 
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Subtraído o montante que exceder o teto ou subteto previstos no art. 37, XI, da CF, tem-se o valor 
que serve como base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previ-
denciária.Dessa forma, definido que a remuneração constituiria os valores recebidos como con-
traprestação pelos serviços prestados à Administração e que o subsídio seria a remuneração paga 
aos agentes políticos e aos membros de Poder em parcela única — ambos compreendendo o valor 
total previsto para o cargo —, de acordo com o art. 37, XI, da CF, o teto remuneratório deveria inci-
dir sobre o montante integral pago ao servidor, ou seja, sobre sua remuneração bruta. Portanto, as 
deduções de imposto de renda e de contribuições previdenciárias deveriam incidir após a aplicação 
do “abate-teto”.

781 DEFINIÇÃO DE REMUNERAÇÃO: 

Numa acepção mais extensiva, remuneração seria a designação genérica dada à totalidade de va-
lores pecuniários recebidos pelo servidor, ativo ou inativo, como retribuição pelo exercício do res-
pectivo cargo público. Em caráter mais restrito, remuneração seria o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

780 PROVIMENTO QUE ACARRETE MUDANÇA DE CARREIRA É INCONSTITUCIONAL. SÚMU-
LA VINCULANTE Nº 43: 

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem pré-
via aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a car-
reira na qual anteriormente investido”.

780 APLICAÇÃO DE TESTE PSICOTÉCNICO EM CONCURSO PÚBLICO RECLAMA PREVISÃO EM 
LEI. SÚMULA VINCULANTE Nº 44: 

“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

780 CONCURSO PÚBLICO – OBRIGATORIEDADE, SALVO EXCEÇÕES EXPRESSAMENTE PREVIS-
TAS NA CF: 

concurso público seria uma forma de a Administração assegurar os princípios maiores da isono-
mia e da impessoalidade na concorrência dos candidatos aos cargos públicos. Todos os Poderes 
estariam jungidos à observância do preceito, inclusive o Executivo estadual ao contratar policiais 
militares. Além disso, o constituinte previra expressamente exceções quanto à obrigatoriedade de 
concurso público. Assim, estabelecera genericamente a possibilidade de nomeação para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II) e previra a contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
(CF, art. 37, IX). Haveria outras exceções, como, por exemplo os cargos eletivos.

780 CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – ART. 37, INCISO IX, CF: 

A necessidade temporária de excepcional interesse público não dependeria de mera escolha discri-
minatória da Administração. Ela exigiria o atendimento de um fim próximo e a demonstração da 
impossibilidade de consecução desse fim com os recursos humanos de que disporia a Administra-
ção.

779 REMUNERAÇÃO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL É QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA: 

Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a percepção, por servidores públicos, 
de proventos ou remuneração acima do limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da Repú-
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blica enseja lesão à ordem pública.

777 VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA VIN-
CULANTE Nº 42: 

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou munici-
pais a índices federais de correção monetária”. Assim, tornou vinculante o conteúdo do Verbete 
681 da Súmula do STF. 

777 CONCURSO PÚBLICO E CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

O Estatuto do Idoso, por ser lei geral, não se aplica como critério de desempate, no concurso público 
de remoção para outorga de delegação notarial e de registro, porque existente lei estadual específi-
ca reguladora do certame, a tratar das regras aplicáveis em caso de empate.

776 ESTABILIDADE E EFETIVAÇÃO – NATUREZA. 

Descabe confundir a estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais da 
Carta de 1988 com a efetivação em cargo público. A primeira apenas viabiliza a permanência do 
servidor no cargo para o qual foi arregimentado, sem direito a integrar certa carreira. A efetividade 
pressupõe concurso público.

775 APLICAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO: 

Pode o regime de subsídio ser aplicado à carteira do magistério. 

775 POSSE EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POSTERIOR: 

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à in-
denização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação 
de arbitrariedade flagrante.

775 DIREITOS DOS CANDIDATOS E CONCURSO PÚBLICO: 

Direito dos candidatos e dever do Poder Público: a) convocar os aprovados dentro do número de 
vagas previsto em edital; b) motivar apropriadamente eventual não convocação; c) não preterir a 
ordem de classificação estabelecida após a correção das provas, salvo se por imposição de determi-
nação judicial; e d) não empregar expedientes de contratação precários durante o prazo de validade 
de concursos para a mesma função. Ocorrendo o descumprimento de quaisquer desses deveres 
implícitos, os aprovados teriam uma pretensão legítima a ser exercida contra a Administração por 
meio de ação judicial.

775 NOMEAÇÃO DE CANDIDATO E DIREITO À NOMEAÇÃO: 

A nomeação do candidato por ordem judicial reclama prudência, a ser efetivada, em regra, somente 
quando da decisão final do processo.

775 LEI SOBRE NEPOTISMO E INICIATIVA PRIVATIVA: 

Não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre 
nepotismo na Administração Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos prin-
cípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ade-
mais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. Precedentes. Súmula Vinculante n. 



18

Relevantes julgamentos do STFProf. Juliano Heinen

www.julianoheinen.com.br

13.

775 AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO E COMPENSAÇÃO REMUNERATÓRIA: 

Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória desrespeita o 
princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

774 TETO CONSTITUCIONAL E POSSIBILIDADES: 

No que se refere ao subteto dos servidores, haveria duas possibilidades: a) de acordo com o art. 
37, XI, da CF, haveria o teto geral, válido para a União, ou seja, o subsídio de Ministro do STF. Esse 
mesmo dispositivo estabeleceria o teto por entidade federativa, Municípios e Estados-membros, 
portanto. No âmbito dos Estados-membros, o art. 37, XI, preconizaria a possibilidade de subtetos 
por Poder. Desse modo, no âmbito do Executivo, seria o do governador; no âmbito do Legislativo, 
o de deputado; no âmbito do Judiciário, o de desembargador; e b) de acordo com o § 12 do art. 37 
da CF, haveria, no âmbito dos Estados-membros, um teto único para os Poderes, representado pelo 
subsídio de desembargador. Portanto, ou o subteto seria fixado de acordo com o respectivo Poder, 
ou seria único.

773 DIREITO CONSTITUCIONAL. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LIMITE À REMUNERAÇÃO 
DOS SUBSTITUTOS OU INTERINOS DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGA-
DA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. DISCUSSÃO QUANTO À INCI-
DÊNCIA OU NÃO NA HIPÓTESE DOS ARTS. 37, INCISOS II E XI, E 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

773 PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO: 

Enunciado 685 da Súmula do STF (“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propi-
cie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimen-
to, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”).

773 LIMITES AODIREITO DE ESTABILIDADE DO ART. 19 DA ADCT: 

A estabilidade excepcional garantida pelo art. 19 do ADCT não daria direito à efetividade ou a qual-
quer tipo de transposição. O servidor estável, segundo o referido preceito, teria assegurada somen-
te a permanência no cargo para o qual arregimentado, excluído o direito a, sem concurso público, 
ser efetivado.
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805 OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO URBANO: LOTEAMENTOS FECHADOS E PLANO 
DIRETOR: 

Os Municípios com mais de 20 mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e 
projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com 
as diretrizes fixadas no plano diretor.

804 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS E REGISTRO EM CARTÓRIO: 

É desnecessário o registro do contrato de alienação fiduciária de veículos em cartório.

795 ALIMENTOS FIXADOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

Possibilidade de pensão alimentíciaser fixada com base no salário mínimo. 

793 DIREITO ADQUIRIDO À CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA: 

As normas contratuais sobre correção monetária estabelecidas em um contrato não geram direito 
adquirido às partes que negociam. Plano econômico pode vir a alterar esta situação, como aconte-
ceu com o “Plano Real”.

786 DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL QUE PREVEEM DIREITOS DISTINTOS AO CÔNJUGE E AO 
COMPANHEIRO. ATRIBUIÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. 

Possui caráter constitucional a controvérsia acerca da validade do art. 1.790 do Código Civil, que 
prevê ao companheiro direitos sucessórios distintos daqueles outorgados ao cônjuge pelo art. 1.829 
do mesmo Código.
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810 LIBERDADE DE REUNIÃO – AUTORIDADE COMPETENTE – PRÉVIO AVISO – ARTIGO 5º, 
INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE-
PERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da exigência de prévio aviso à autoridade 
competente como pressuposto para o exercício do direito versado no artigo 5º, inciso XVI, da Carta 
de 1988.

810 PARLAMENTAR E IMUNIDADE: 

A imunidade parlamentar é uma proteção adicional ao direito fundamental de todas as pessoas à 
liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da Constituição. Assim, mesmo quando desbor-
dem e se enquadrem em tipos penais, as palavras dos congressistas, desde que guardem alguma 
pertinência com suas funções parlamentares, estarão cobertas pela imunidade material do art. 53, 
“caput”, da Constituição

810 SUS E ATENDIMENTO POR DIFERENÇA DE CLASSE: 

É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a internação em aco-
modações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio SUS, ou por 
médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. O Colegiado 
explicou que o SUS, conforme instituído pela Lei 8.080/1990, prevê dois eixos de ação: estabelece a 
prestação de serviços públicos de saúde e uma gama de atividades denominadas de ações de saúde, 
conforme o art. 200 da CF. É regido pelos princípios da: a) universalidade, como garantia de atenção 
à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão, por meio de serviços integrados por todos 
os entes da federação; b) equidade, a assegurar que serviços de todos os níveis sejam prestados, de 
acordo com a complexidade que o caso venha a exigir, de forma isonômica, nas situações similares; 
e c) integralidade, reconhecendo-se cada indivíduo como um todo indivisível e integrante de uma 
comunidade. Embora os serviços de saúde devam obedecer a esses princípios, estão limitados pelos 
elementos técnico-científicos, e pela capacidade econômica do Estado. Nesse contexto, possibilitar 
assistência diferenciada a pessoas numa mesma situação, dentro de um mesmo sistema, vulnera a 
isonomia e a dignidade humana.

806 INVIOLABILIADE DOMICILIAR E SUAS PECULIARIDADES: 

A inviolabilidade domiciliar e de suas exceções é tratada no art. 5º, inciso XI, da CF/88 (“a casa 
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por deter-
minação judicial”). Seriam estabelecidas, portanto, quatro exceções à inviolabilidade: a) flagrante 
delito; b) desastre; c) prestação de socorro; e d) determinação judicial. A interpretação adotada pelo 
STF seria no sentido de que, se dentro da casa estivesse ocorrendo um crime permanente, seria viá-
vel o ingresso forçado pelas forças policiais, independentemente de determinação judicial. Isso se 
daria porque, por definição, nos crimes permanentes, haveria um interregno entre a consumação 
e o exaurimento. Nesse interregno, o crime estaria em curso. Assim, se dentro do local protegido 
o crime permanente estivesse ocorrendo, o perpetrador estaria cometendo o delito. Caracterizada 
a situação de flagrante, seria viável o ingresso forçado no domicílio. Desse modo, por exemplo, no 
crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33), estando a droga depositada em uma determi-
nada casa, o morador estaria em situação de flagrante delito, sendo passível de prisão em flagrante. 
Um policial, em razão disso, poderia ingressar na residência, sem autorização judicial, e realizar a 
prisão. Ante o que consignado, seria necessário fortalecer o controle “a posteriori”, exigindo dos 
policiais a demonstração de que a medida fora adotada mediante justa causa, ou seja, que haveria 
elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação a autorizar o ingresso forçado em do-
micílio estaria presente. O modelo probatório, portanto, deveria ser o mesmo da busca e apreensão 
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domiciliar — apresentação de “fundadas razões”, na forma do art. 240, §1º, do CPP —, tratando-se 
de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas.

806 PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS: 

De acordo com a teoria da divisibilidade da lei, somente se deveria proferir a inconstitucionalidade 
das normas viciadas, não devendo estender o juízo de censura às outras partes da lei.

803 MEDIDA PROVISÓRIA: EMENDA PARLAMENTAR E “CONTRABANDO LEGISLATIVO”: 

É incompatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temáti-
ca com medida provisória submetida a sua apreciação. Então, é proibida emenda parlamentar em 
projeto de conversão de medida provisória em lei, a versar sobre objeto distinto daquele original-
mente veiculado no texto apresentado à conversão. 

802 ACESSO À INFORMAÇÃO POSSUI REPERCUSSÃO GERAL: 

é direito fundamental o acesso à informação de interesse coletivo ou geral.

802 INELEGIBILIDADES E ELEIÇÕES SUPLEMENTARES: 

As hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da CF, inclusive quanto ao prazo de seis 
meses, são aplicáveis às eleições suplementares.

801 HABEAS DATA. ARTIGO 5º, LXXII, CRFB/88. LEI Nº 9.507/97. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 
CONSTANTES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE TRIBU-
TOS. 

O habeas data, posto instrumento de tutela de direitos fundamentais, encerra amplo espectro, re-
jeitando-se visão reducionista da garantia constitucional inaugurada pela carta pós-positivista de 
1988. A tese fixada na presente repercussão geral é a seguinte: “O Habeas Data é garantia constitu-
cional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio con-
tribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da adminis-
tração fazendária dos entes estatais.”. O Sistema de Conta Corrente da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, conhecido também como SINCOR, registra os dados de apoio à arrecadação federal ao 
armazenar os débitos e créditos tributários existentes acerca dos contribuintes. O caráter público 
de todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmi-
tidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária 
das informações é inequívoco (art. 1º, Lei nº 9.507/97). O registro de dados deve ser entendido em 
seu sentido mais amplo, abrangendo tudo que diga respeito ao interessado, seja de modo direto ou 
indireto. (…) Registro de dados deve ser entendido em seu sentido mais amplo, abrangendo tudo 
que diga respeito ao interessado, seja de modo direto ou indireto, causando-lhe dano ao seu direi-
to de privacidade.(...) in José Joaquim Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang 
Sarlet e Lenio Luiz Streck. Comentários à Constituição. Editora Saraiva, 1ª Edição, 2013, p.487. A 
legitimatio ad causam para interpretação de Habeas Data estende-se às pessoas físicas e jurídicas, 
nacionais e estrangeiras, porquanto garantia constitucional aos direitos individuais ou coletivas. 
Aos contribuintes foi assegurado constitucionalmente o direito de conhecer as informações que 
lhes digam respeito em bancos de dados públicos ou de caráter público, em razão da necessidade de 
preservar o status de seu nome, planejamento empresarial, estratégia de investimento e, em espe-
cial, a recuperação de tributos pagos indevidamente, verbis: Art. 5º. LXXII. Conceder-se-á habeas 
data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, considerado 
como um writ, uma garantia, um remédio constitucional à disposição dos cidadãos para que pos-
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sam implementar direitos subjetivos que estão sendo obstaculados. As informações fiscais conexas 
ao próprio contribuinte, se forem sigilosas, não importa em que grau, devem ser protegidas da so-
ciedade em geral, segundo os termos da lei ou da constituição, mas não de quem a elas se referem, 
por força da consagração do direito à informação do art. 5º, inciso XXXIII, da Carta Magna, que 
traz como única ressalva o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, o que não se 
aplica no caso sub examine, verbis: Art. 5º. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à se-
gurança da sociedade e do Estado.

801 SEPARAÇÃO DOS PODERES E REAÇÃO DO LEGISLADOR ÀS DECISÕES DO STF: 

Caberia perquirir, portanto, quais os limites de reações legislativas a decisões proferidas pelo STF, 
tendo em vista o impacto na esfera de liberdade de conformação do legislador. Nesse sentido, o 
Tribunal deteria a última palavra no que se refere à interpretação da Constituição, imune a qual-
quer controle democrático. Não se ignoraria, entretanto, a legitimidade, em algumas hipóteses, 
do ativismo congressual, ou seja, de reversão legislativa a decisões da Corte, desde que observadas 
algumas balizas constitucionais. Nesses casos, o Legislativo buscaria reverter situações de autori-
tarismo judicial ou de comportamento antidialógico, incompatível com a separação de poderes. Ao 
legislador seria, assim, franqueada a capacidade de interpretação da Constituição, a despeito de de-
cisões de inconstitucionalidade proferidas pelo STF. Seria possível extrair as seguintes conclusões 
a respeito do tema: a) o Tribunal não subtrai “ex ante” a faculdade de correção legislativa pelo cons-
tituinte reformador ou pelo legislador ordinário; b) no caso de reversão jurisprudencial via emen-
da constitucional, a invalidação somente ocorrerá nas hipóteses estritas de ultraje aos limites do 
art. 60 da CF; e c) no caso de reversão jurisprudencial por lei ordinária, excetuadas as situações de 
ofensa evidente ao texto constitucional, a Corte tem adotado comportamento de autorrestrição e 
de maior deferência às opções políticas do legislador. O Tribunal assinalou que seria prudente não 
se atribuir a qualquer órgão, fosse do Judiciário, fosse do Legislativo, a faculdade de pronunciar, em 
solução de definitividade, a última palavra sobre o sentido da Constituição. O próprio texto consti-
tucional desafiaria esse entendimento. Em primeiro lugar, os efeitos vinculantes das decisões pro-
feridas em sede de controle abstrato não atingem o Legislativo (CF, artigos 102, § 2º; e 103-A), de 
modo a ser perfeitamente possível a edição de emendas constitucionais ou leis ordinárias acerca 
do assunto objeto de pronunciamento judicial. Em segundo lugar, o dever de fundamentação das 
decisões judiciais (CF, art. 93, IX), impõe que o STF, mesmo nas hipóteses de correção legislativa de 
sua jurisprudência, enfrente a controvérsia à luz dos novos argumentos expendidos pelo legislador 
para reverter o precedente. Além disso, desconsiderar que as demais instituições sejam intérpretes 
autorizados da Constituição poderia propiciar certa acomodação ou desinteresse nos demais ato-
res em interpretar o texto constitucional. Ademais, a perspectiva juriscêntrica de hermenêutica 
constitucional também estimula comportamentos irresponsáveis na conformação da Constitui-
ção pelo legislador. Assim, o STF deveria proceder como catalisador deliberativo, promovendo a 
interação e o diálogo institucional, de modo a maximizar a qualidade democrática na obtenção 
dos melhores resultados em termos de apreensão do significado constitucional. Portanto, o legis-
lador poderia, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência, reclamando 
posturas distintas da Corte. Se veiculada por emenda, altera-se o próprio parâmetro amparador da 
jurisprudência. Nessas situações, a invalidade da emenda somente poderá ocorrer nas hipóteses 
de descumprimento do art. 60 da CF. Se, porém, introduzida por legislação ordinária, a norma que 
frontalmente colidir com a jurisprudência do Tribunal nasce com presunção de inconstitucionali-
dade, de sorte que caberia ao legislador o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção 
do precedente se afigura legítima, e que o posicionamento jurisprudencial deve ser superado, tendo 
em conta novas premissas fáticas e jurídicas. Assim, a novel legislação que frontalmente colidisse 
com a jurisprudência se submeteria a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso.
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800 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLA-
ÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: 1. 

O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, de-
terminar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos consti-
tucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

800 REPERCUSSÃO GERAL QUANDO NÃO HÁ MATÉRIA CONSTITUCIONAL ENVOLVIDA:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é possível a atribuição dos 
efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser 
apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal ocorra de forma indireta ou reflexa

800 CRITÉRIOS PARA REVISÃO OU CANCELAMENTO DE SÚMULA VINCULANTE: 

Para admitir-se a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante, seria necessário demonstrar: a) 
a evidente superação da jurisprudência do STF no trato da matéria; b) a alteração legislativa quanto 
ao tema; ou, ainda, c) a modificação substantiva de contexto político, econômico ou social.

799 CNJ: SINDICÂNCIA E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

É regular a designação de juiz auxiliar, seja ele originário do Judiciário estadual ou federal, para a 
condução de sindicância, por delegação do CNJ, ainda que o investigado seja magistrado federal.

799 FINANCIAMENTO ELEITORAL: 

São inconstitucionais as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. No que se re-
fere às contribuições de pessoas físicas, regulam-se de acordo com a lei em vigor.

798 EFETOS DA DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCONALI-
DADE: 

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucio-
nalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia 
normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma 
qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou ju-
diciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento pró-
prio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem 
como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 
9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais 
supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma 
posteriormente declarada inconstitucional. 
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal 
declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a 
automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento di-
ferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, 
a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo 
prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da 
ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso 
concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
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797 PUBLICAÇÃO (IN)DEVIDA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO: 

Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expres-
são em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da 
honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação 
deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras 
consequências jurídicas.

797 SISTEMA CARCERÁRIO: ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL E VIOLAÇÃO A DIREI-
TO FUNDAMENTAL: 

trata-se de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se 
discute a configuração do chamado “estado de coisas inconstitucional” relativamente ao sistema 
carcerário brasileiro. Estaria ele configurado quando violação generalizada e sistêmica de direitos 
fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modi-
ficar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma plu-
ralidade de autoridades.

796 HÁ PERTINÊNCIA TEMÁTICA EM EC – CASO DA EC Nº 74/2013 E EC Nº 45/2004 – AUTO-
NOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA: 

iniciou-se o julgamento. A Min. Rosa Weber entendeu que não há vício de iniciativa nas EC’s, men-
cionadas, porque não se atrelam à pertinência temática das leis, ou seja, EC’s que tratassem de car-
gos públicos ou de carreiras deveriam ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo.

796 ELEIÇÃO SUPLEMENTAR E INELEGIBILIDADE: 

As hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da CF, inclusive quanto ao prazo de seis 
meses, são aplicáveis às eleições suplementares.

795 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA ATO DO ORIUNDO DO PODER 
NORMATIVO DO TSE: 

Cabimento da ADI.

795 CARÁTER SUPRALEGAL DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS: 

O STF entendeu que os tratados sobre direitos humanos possuem caráter supralegal no ordena-
mento jurídico brasileiro, como ficou assentado pelo STF, no julgamento do RE 349.703/RS (DJe de 
5.6.2009).

794 REVOGAÇÃO DA NORMA NÃO GERA A PERDA AUTOMÁTICA DO OBJETO DE ADI: 

A revogação da norma objeto de controle abstrato de constitucionalidade não gera a perda superve-
niente do interesse de agir, devendo a Ação Direta de Inconstitucionalidade prosseguir para regu-
lar as relações jurídicas afetadas pela norma impugnada.

794 PODER JUDICIÁRIO PODE DETERMINAR O PODER EXECUTIVO A FAZER POLÍTICA PÚBLI-
CA: 

É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na pro-
moção 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 
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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. (...) A cláu-
sula da reserva do possível somente seria oponível se objetivamente verificado o justo motivo que 
tivesse sido suscitado pelo poder público para não realizar o mandamento constitucional. Seria 
preciso ponderar que o magistrado não deveria substituir o gestor público, mas poderia compeli-
-lo a cumprir o programa constitucional vinculante, mormente quando se tratasse de preservar 
a dignidade da pessoa humana. A judicialização não substituiria a política, mas haveria exceções, 
como no caso, em que se trataria de proteger os direitos de uma minoria sem direitos políticos, sem 
capacidade de vocalizar as próprias pretensões.

793 CONTROLE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E REQUISIÇÃO DE DADOS SOBRE OPERAÇÕES 
FINANCEIRAS: 

O controle financeiro das verbas públicas  é essencial e privativo do Parlamento como consectário 
do Estado de Direito. Assim, o TCU tem legitimidade para requisitar dados sobre operações finan-
ceiras.

793 GUARDA MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 

É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, 
inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.

793 PROCESSO LEGISLATIVO E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: 

As regras básicas do processo legislativo presentes na CF/1988 incorporariam noções elementares 
do modelo de separação dos poderes, o que as torna de observância inafastável no âmbito local (CF, 
art. 25). As regras de iniciativa reservada, por demarcarem as competências privativas assinaladas 
a cada uma das instâncias políticas do País, estariam entre as disposições mais representativas da 
Federação, razão pela qual a jurisprudência da Corte assevera que à força normativa dessas regras 
corresponderia não apenas um encargo positivo a ser cumprido pelas assembleias legislativas, mas 
também uma eficácia negativa, que as impede de abordar temas de iniciativa de outras autorida-
des públicas. Em casos nos quais o STF rechaçara a existência de regras, em Constituição local, que 
deveriam constar de legislação ordinária, ficara consignado que esses conteúdos deveriam contar 
com a avaliação do Chefe do Executivo local, investido da conveniência e oportunidade de propor o 
debate a respeito de temas que estariam tipicamente submetidos à sua alçada política, como remu-
neração de cargos, regime jurídico de servidores, organização da administração local, entre outros. 
Permitir o tratamento dessa temática diretamente na Constituição estadual equivaleria, portanto, 
a esvaziar as competências do Chefe do Executivo. Assim, permitir-se-ia a disciplina mas consti-
tuições estaduais desde que: a) as linhas básicas que regem a relação entre os poderes federados 
(no que se incluem as regras de reserva de iniciativa) fossem respeitadas; e b) o parlamento local 
não suprimisse do governador a possibilidade de exercício de uma opção política legítima dentre 
aquelas contidas na sua faixa de competências típicas, a Constituição estadual poderia dispor de 
modo singular a respeito do funcionamento da Administração, sobretudo quando essa disciplina 
peculiar traduzisse a concretização de princípios também contemplados no texto federal.

793 CRIMES DE RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL: 

Compete privativamente à União a atribuição de legislar em tema de crimes de responsabilidade, 
seja para tipificá-los, seja para definir-lhes o rito aplicável. Assim, de acordo com a orientação ma-
joritária, não caberia ao Estado-Membro dispor sobre o tema, sob pena de ofensa ao art. 22, I, da CF, 
na linha do que contido no Enunciado 46 da Súmula Vinculante (“A definição dos crimes de res-
ponsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da compe-
tência legislativa privativa da União”).
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793 LEGITIMIDADE DA AGU: 

Há legitimidade da Advocacia-Geral da União para emitir pronunciamento favorável à parcial pro-
cedência da ação, uma vez se tratar de conteúdo normativo já declarado incompatível com a Cons-
tituição pelo STF. 

792 PLURIFUNCIONALIDADE DO DIREITO DE RESPOSTA: 

(a) o direito de resposta como “defesa dos direitos de personalidade”, (b) o direito de resposta como 
“direito individual de expressão e de opinião”, (c) o direito de resposta como “instrumento de plu-
ralismo informativo”, (d) o direito de resposta como “dever de verdade da imprensa” e, finalmente, 
(e) o direito de resposta como “uma forma de sanção ‘sui generis’, ou de indenização em espécie”.

790 SÚMULA VINCULANTE Nº 49 – LEI MUNICIPAL E VIOLAÇÃO À LIVRE CONCORRÊNCIA: 

“Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimen-
tos comerciais do mesmo ramo em determinada área”. Assim, tornou vinculante o conteúdo do 
Verbete 646 da Súmula do STF. 

790 ENSINO DOMICILIAR. LIBERDADES E DEVERES DO ESTADO E DA FAMÍLIA. PRESENÇA DE 
REPERCUSSÃO GERAL: 

Constitui questão constitucional saber se o ensino domiciliar (homeschooling) pode ser proibido 
pelo Estado ou viabilizado como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover edu-
cação, tal como previsto no art. 205 da CRFB/1988.

790 “HABEAS DATA” E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS: 

O “habeas data” é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, 
dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio 
à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.

790 ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL: 

Outrossim, o acesso pleno à informação contida em banco de dados públicos, em poder de órgãos 
públicos ou entidades privadas, seria a nova baliza constitucional a ser colmatada por processo de 
concretização constitucional, tese esta corroborada pela Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI). Essa lei regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II 
do § 3º do art. 37, e no § 2º do art. 216 da CF, subordinando todos os órgãos públicos integrantes da 
Administração Direta. O novel diploma destinar-se-ia a assegurar o direito fundamental de acesso 
à informação, em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, previstos no 
art. 37 da CF, tendo como diretriz fundamental a observância da publicidade, como preceito geral, 
e do sigilo, como exceção. Nessa senda, caberia aos órgãos e entidades do poder público, observadas 
as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, 
propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação quanto às informações fiscais de interesse dos 
próprios contribuintes que as requeressem. O acesso à informação tratada pela lei em comento 
compreenderia, entre outros, os direitos de obter informação contida em registros ou documentos, 
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos 
(LAI, art. 7º), o que se aplicaria com perfeição ao caso concreto.

790 BIOGRAFIAS: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO: 
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É inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou 
audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvan-
tes ou de familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Coonferida interpretação conforme 
à Constituição aos artigos 20 e 21 do CC. Muito embora os artigos 20 e 21 do CC produzissem legí-
tima ponderação em favor dos direitos da personalidade e em desfavor da liberdade de expressão, 
esta deveria prevalecer, por algumas razões.

787 NATUREZA DO TCU: 

O referido órgão ostentaria a condição de órgão independente na estrutura do Estado brasileiro, 
cujas principais funções se espraiariam pelos diversos incisos do art. 71 da CF. Seus membros pos-
suiriam as mesmas prerrogativas que as asseguradas aos magistrados, tendo suas decisões a natu-
reza jurídica de atos administrativos passíveis de controle jurisdicional. Tratar-se-ia de tribunal de 
índole técnica e política que deveria fiscalizar o correto emprego de recursos públicos.

791 IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE CPI PRATICAR ATOS SOBRE OS QUAIS INCIDA A CLÁU-
SULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO: 

Assim, não se permite que ela pratique busca e apreensão domiciliar.

790 SÚMULA VINCULANTE Nº 53 – COMPETÊNCIA E JUSTIÇA DO TRABALHO: 

“A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da CF, alcança a execução de ofício 
das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que 
proferir e acordos por ela homologados”.

789 INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇÃO ESTADUAL DEVE SER PREVIAMENTE ANALISADA PELO 
STJ, ANTES DE A MATÉRIA SER ENCAMINHADA AO STF: 

A questão referente à suposta incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito não 
pode ser apreciada por essa Corte se a matéria não fora analisada pelo STJ, sob pena de supressão de 
instância.

787 TCU PODE REQUISITAR INFORMAÇÕES DO BNDS: 

não é aplicável, aqui, o sigilo de operações financeiras ou comerciais.

787 PERDA DO CARGO POR MUDANÇA DE PARTIDO E SISTEMA MAJORITÁRIO: 

A perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sis-
tema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor; Veja 
que o a proporcionalidade dos partidos políticos, por sua vez, adotado para eleição de vereador, de-
putado estadual e deputado federal, estaria contemplado. O número de cadeiras que cada um deles 
teria na Casa Legislativa estaria relacionado à votação obtida na circunscrição.

787 PROIBIÇÕES E IMPEDIMENTOS DE AGENTES POLÍTICOS: 

A material sobre as proibições e impedimentos estabelecidos para agents politicos pode ser amplia-
da pela Constituição Estadual. A Corte assentou que a determinação de observância aos princípios 
constitucionais não significaria caber ao constituinte estadual apenas copiar as normas federais. 
A inexistência da vedação no plano federal não obstaculizaria o constituinte de o fazer com relação 
ao vice-governador.
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786 COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEPÓSITO PRÉ-
VIO PARA INTERPOR RECURSO: 

A previsão em lei estadual de depósito prévio para interposição de recursos nos juizados especiais 
cíveis viola a competência legislativa privativa da União para tratar de direito processual (CF, art. 
22, I).

786 COMPETÊNCIA DO TCU PARA DECLARAR UMA EMPRESA INIDÔNEA A LICITAR: 

O TCU tem competência para declarar a inidoneidade de empresa privada para participar de licita-
ções promovidas pela Administração Pública.

786 CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE ADI E DE ADC: 

É possível a cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC em uma única demanda de controle con-
centrado.

784 MÍNIMO EXISTENCIAL: 

Caso não assegurado o mínimo existencial, não se poderia aplicar a teoria da reserva do possível;

784 DECISÕES NEGATIVAS DO CNJ E CNMP, E COMPETÊNCIA DO STF: 

O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar ações decorrentes de de-
cisões negativas do CNMP e do CNJ.

783 APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS: 

a) situações jurídicas individuais, formadas por ato de vontade — especialmente os contratos —, 
cuja só celebração, quando legítima, já lhes outorgaria a condição de ato jurídico perfeito e, portan-
to, imune a modificações legislativas supervenientes; e b) situações jurídicas formadas segundo 
normas gerais e abstratas, de natureza cogente — denominadas situações institucionais ou estatu-
tárias —, em cujo âmbito os direitos somente poderiam ser considerados adquiridos quando intei-
ramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Em matéria de 
direito intertemporal, seria indispensável que se traçasse a essencial distinção entre direito adqui-
rido fundado em ato de vontade — contrato — e direito adquirido fundado em preceito normativo, 
de cunho institucional, para cuja definição o papel da vontade individual seria absolutamente neu-
tro. Aliás, mesmo nas situações de natureza contratual — nunca encontráveis em estado puro — a 
lei nova incidiria imediatamente sobre as cláusulas nele incorporadas por força de preceito norma-
tivo cogente, ou seja, aquelas cujo conteúdo fugisse ao domínio da vontade dos contratantes. Real-
mente, em casos de situações jurídicas oriundas de contratos, notadamente em se tratando de con-
tratos de trato sucessivo e execução diferida, a incorporar cláusulas regradas por lei, seria pacífica 
a jurisprudência no sentido de que não haveria direito adquirido à manutenção de tais cláusulas.

782 USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL: 

“[…] preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à 
usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça 
módulos urbanos na respectiva área, nem pela existência de irregularidades no loteamento em que 
situado o imóvel”. Pediu vista o Min. Marco Aurélio.

782 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – COMÉRCIO E RESTRIÇÃO DE PRODUTOS: 
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Competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual (CF, art. 22, 
inciso VIII).

782 OMISSÃO DO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL EM REGULAMENTAR A CF: 

Ficou assentado na jurisprudência do STF, com fundamento na interpretação dos princípios da 
harmonia e independência entre os Poderes, a impossibilidade de, em sede jurisdicional, criar-se 
norma geral e abstrata em substituição ao legislador, reiterado o quanto decidido na ADI 1.755/DF 
(DJU de 18.5.2001).

781 

A Turma asseverou que o CNMP não ostenaria competência para efetuar controle de constitucio-
nalidade de lei, haja vista se tratar de órgão de natureza administrativa, cuja atribuição se circuns-
creveria ao controle da legitimidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos 
do Ministério Público federal e estadual (CF, art. 130-A, § 2º). 

780 ATÉ QUANDO É POSSÍVEL A MODULAÇÃO DE EFEITOS EM ADI: 

Com a proclamação do resultado final, se tem por concluído e encerrado o julgamento e, por isso, 
inviável a sua reabertura para fins de modulação.

780 SÚMULA VINCULANTE 46: 

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de proces-
so e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.

780 TCU E CONTROLE SOBRE ACORDO EXTRAJUDICIAL: 

É possível o TCU controlar os accords extrajudiciais feitos pela Administração Pública e os particu-
lares.

778 INTERPRETAÇÃO CONFORME E PODER LEGISLATIVO: 

A interpretação conforme seria instrumento que poderia ser exercido tanto pelo Poder Judiciário 
quanto pelo Poder Legislativo no exercício da interpretação constitucional.

777 SÚMULA VINCULANTE N. 38 – HORÁRIO COMERCIAL FIXADO PELO MUNICÍPIO: 

“É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. 
Assim, tornou vinculante o conteúdo do Verbete 645 da Súmula do STF.

777 SÚMULA VINCULANTE N. 39 – VENCIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS, POLICIAIS MILITA-
RES E BOMBEIROS DO DF E COMPETÊNCIA DA UNIÃO: 

“Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e mi-
litar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”. Assim, tornou vinculante o conteúdo do 
Verbete 647 da Súmula do STF, acrescido da expressão “e do corpo de bombeiros militar”.

777 SÚMULA VINCULANTE N. 40 – CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 

“A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos 
filiados ao sindicato respectivo”. Assim, tornou vinculante o conteúdo do Verbete 666 da Súmula 
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do STF.

777 TRATAMENTO SOCIAL COMO SENDO DE SEXO DIVERSO: 

Há repercussão geral reconhecida e constitui questão constitucional saber se uma pessoa pode ou 
não ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta 
publicamente, pois a identidade sexual está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e a 
direitos da personalidade.

777 LICENÇA MATERNIDADE: 

Constitui questão constitucional saber se a lei pode ou não instituir prazos diferenciados para a 
licença-maternidade concedida às servidoras gestantes e às adotantes, especialmente à luz do art. 
227, § 6º, da CF/88.

777 MANDADO DE SEGURANÇA E LEGITIMADO PASSIVO: 

No mandado de segurança, é parte passiva a pessoa jurídica de direito público que deve suportar os 
efeitos de decisão favorável à impetração.

776 COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO AMBIENTAL: 

O município é competente para legislar sobre o meio ambiente, com a União e o Estado-membro, 
no limite do seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina esta-
belecida pelos demais entes federados (CF, art. 24, VI, c/c o art. 30, I e II). Sendo assim, o constituin-
te originário teria definido que o sistema formado pela combinação da legislação estadual com a 
edição de um diploma legal federal traduziria a disciplina de todos os interesses socialmente rele-
vantes para os temas discriminados no citado dispositivo. Destarte, interessaria analisar a questão 
do ponto de vista sistêmico, visto que no âmbito das normas gerais federais, a orientação do legis-
lador seguiria no mesmo sentido da disciplina estabelecida em nível estadual.

776 ACESSO À INFORMAÇÃO: 

Deve ser deferido pedido de acesso aos comprovantes apresentados pelos senadores para recebi-
mento de verba indenizatória. Não está englobado por uma causa de sigilo.

776 INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Toda vez que a norma atacada viabiliza dupla interpretação, cumpre adotar a teoria que revela o 
sentido harmônico com a Carta da República. 

775 PODE LEI ESTADUAL LIMITAR O NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS EM SALA DE AULA: 

Lei editada por Estado-membro, que disponha sobre número máximo de alunos em sala de aula na 
educação infantil, fundamental e média, não usurpa a competência da União para legislar sobre 
normas gerais de educação (CF, art. 24, IX, e § 3º). A competência para legislar sobre educação é 
concorrente.

775 IMUNIDADE DOS VEREADORES QUANTO À SUAS OPINIÕES, PALAVRAS OU VOTOS: 

Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, ga-
rante-se a imunidade prevista no art. 29, VIII, da CF aos vereadores.
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775 DIREITO AO ESQUECIMENTO: 

Direito ao esquecimento ganhou repercussão geral.

774 LEI ESTADUAL SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR E CIMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO 
SOBRE O TEMA: 

Não pode norma estadual proibir o ingresso de produto vindo do exterior no território da referida 
entidade federada, por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre o tema.

774 LEGISLAÇÃO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO: 

As competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do ser-
viço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União (CF, 
artigos 21, XII, b; 22, IV e 175). Tratava-se, no caso, de norma paulista que disciplinava a possibili-
dade de remoção de postes que poderiam prejudicar os cidadãos.

773 CONTROLE DOS REQUISITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA: 

Os requisitos de relevância e urgência da medida provisória seriam passíveis de controle pelo STF, 
desde que houvesse demonstração cabal da sua inexistência.

771 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Pet 3.388, Rel. Min. CARLOS BRITTO, 
DJe de 1º/7/2010, estabeleceu como marco temporal de ocupação da terra pelos índios, para efeito 
de reconhecimento como terra indígena, a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro 
de 1988.2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 650/STF, o conceito de “terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios” não abrange aquelas que eram possuídas pelos nativos no 
passado remoto. Precedente: RMS 29.087, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
DJe de 14/10/2014.
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779 PARECER PSICOSSOCIAL: 

Parecer psicossocial, que não se reveste de caráter vinculante, é elemento informativo para auxiliar 
o magistrado na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada.
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809 EXTRADIÇÃO E MOMENTO PARA AVERIGUAR OS REQUISITOS: 

Os requisitos do pedido de extradição devem ser verificados na data do julgamento, sendo impos-
sível a análise de fatos supervenientes.

805 REQUISITOS E PROCEDIMENTO PARA A EXTRADIÇÃO: 

1. A extradição pressupõe o cumprimento dos requisitos legais extraídos por interpretação a con-
trario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80; vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub examine não 
se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições 
do tratado específico.
2. A  promessa de reciprocidade torna indiferente a ausência de tratado, não impedindo a extradi-
ção.
3. Os elementos de convicção embasadores da condenação são insuscetíveis de análise pelo Supre-
mo Tribunal Federal, cuja competência, a teor do artigo 85, § 1º, da Lei n. 6.815/1980, restringe-se 
ao exame da identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos ou ilegalidade da 
extradição (Ext 1009, rel. Min. Sepúlveda Pertence).
4. A ausência de tradutor juramentado resta suprida com a nomeação de tradutor não detentor 
dessa qualificação que firmou o compromisso de  traduzir com veracidade e autenticidade as per-
guntas e respostas, sendo certo ainda que, na linha do parecer ministerial, “a circunstância de o 
extraditando não ser plenamente fluente em português não chegou a comprometer a validade do 
interrogatório, ficando claro que ele, coadjuvado pelo intérprete, teve plena compreensão dos fatos 
que lhe são imputados”.
5. A representação junto ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para desconstituir a senten-
ça condenatória é irrelevante para o julgamento do pedido de extradição, mercê de a defesa não ter 
colacionado nos autos comprovação de eventual efeito suspensivo da execução da pena concedido 
por qualquer organismo internacional.
6. Os crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes não prescreveram segundo os 
ordenamentos jurídicos alemão e espanhol, uma vez que a pena restou fixada, de modo congloba-
do, em 10 (dez) anos e o artigo 79, ns. 1-3 e 6, do Código Penal alemão prevê prazo prescricional de 
20 (vinte) anos. O art. 133 do Código Penal espanhol estipula, por sua vez, o prazo de 15 (quinze) 
anos; logo, transitada em julgado a sentença em 06/11/2009, marco inicial da prescrição, resta evi-
dente sua inocorrência.
7. A prescrição da pretensão executória também não ocorreu nos termos da legislação brasileira, 
porquanto apesar de o artigo 119 do Código Penal dispor, no caso de concurso de crimes, que a ex-
tinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um deles, isoladamente, a jurisprudência des-
ta Corte firmou-se no sentido de que seja considerada a pena conglobada, uma vez que “viável não 
se torna formar um terceiro sistema, conjugando as duas leis que, em regra, obedecem a princípios 
diferentes, para adotar um híbrido e com ele solver a tese da prescrição” (Ext 267/Iugoslávia). Des-
se modo, tendo em conta o prazo prescricional de 16 (dezesseis) no que tange à pena superior a 8 
(oito) anos e não excedente a 12 (doze) anos (art. 109, II, do CP), o trânsito em julgado da sentença, 
ocorrido em 06/11/2009, e a causa interruptiva da prescrição, caracterizada pela prisão preven-
tiva para extradição, efetivada em 11/07/2014, a  ausência da extinção da pretensão executória 
afigura-se patente, sendo certo ainda que, se fosse considerada a pena mínima de 5 (cinco) anos, 
isoladamente, para os crimes  de tráfico e de associação para o tráfico, a prescrição também não te-
ria ocorrido, por força do art. 109, III, do Código Penal, uma vez que consoante o referido diploma 
o prazo prescricional para a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos é de 12 
(doze) anos.
8. A prisão preventiva para extradição constitui condição de procedibilidade do processo extradi-
cional (Ext 579-QO, Rel. Min. Celso de Mello), tendo, a propósito, pronunciamento do Supremo Tri-
bunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 84, parágrafo único, da Lei n. 6.815/1980, 
in litteris: “A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo ad-
mitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão albergue” (Ext 785-QO, Rel. Min. Néri 
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da Silveira, DJ de 06/10/2001).
9. A residência permanente no país e o filho brasileiro, dependente econômico do extraditando, 
não constituem causas impeditivas da extradição, consoante Súmula 421/STF.
10. Os delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes não expressam, a toda evidên-
cia, conotação política.

804 EXTRADIÇÃO E RESTANTE DE PENA A CUMPRIR – PAÍSES DO MERCOSUL: 

Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas da Bolívia e do Chile, pro-
mulgado pelo Decreto 5.867/2006, contemplaria cláusula a impedir a entrega do súdito estrangei-
ro para execução de sentença quando a pena ainda por cumprir no Estado requerente fosse inferior 
a seis meses (Artigo 2, item 2: “Se a extradição for requerida para a execução de uma sentença exi-
ge-se, ademais, que a parte da pena ainda por cumprir não seja inferior a seis meses”).

799 DUPLA TIPICIDADE – EXTRADIÇÃO – CONSPIRAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA LAVAGEM DE 
RECURSOS: 

a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional, por ter sido assinada 
por Brasil e Estados Unidos, inseriu, no Tratado de Extradição firmado pelos dois países, o crime de 
lavagem de capitais, se presente a transnacionalidade.

799 EXTRADIÇÃO – REQUISITOS: 

Uma vez atendidos os requisitos legais sob o ângulo da existência de ordem de prisão ou de título 
condenatório criminal, da dupla tipologia e da ausência de prescrição, estando os documentos ane-
xados ao processo em harmonia com a forma prevista em lei, há de ser reconhecida a possibilidade 
de entrega do extraditando, cabendo o ato definidor ao Chefe do Poder Executivo Nacional. Impõe-
-se, na entrega do extraditando, a formalização de compromisso, visando subtrair de possível pena 
aplicada ao extraditando o período em que esteve preso no Brasil, procedendo-se, de igual forma, 
quanto ao prazo máximo de prisão – 30 anos.
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810 PORTE DE ARMA BRANCA. CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVEN-
ÇÕES PENAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRIN-
CÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.

809 INQUÉRITOS OU PROCESSOS EM ANDAMENTO E MAUS ANTECEDENTES: 

Inquéritos ou processos em andamento, que ainda não tenham transitado em julgado, não devem 
ser levados em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena.

809 CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E COMPETÊNCIA: 

Compete à justiça federal processar e julgar o crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, 
art. 149). A Corte ponderou que, diante da opção constitucional pela tutela da dignidade intrínseca 
do homem, seria inadmissível pensar que o sistema de organização do trabalho pudesse ser conce-
bido unicamente à luz de órgãos e instituições, excluído dessa relação o próprio ser humano. O art. 
109, VI, da CF estabelece competir à justiça federal processar e julgar os crimes contra a organiza-
ção do trabalho, sem explicitar quais delitos estariam nessa categoria. Assim, embora houvesse um 
capítulo destinado a esses crimes no Código Penal, inexistiria correspondência taxativa entre os 
delitos capitulados naquele diploma e os crimes indicados na Constituição, e caberia ao intérprete 
verificar em quais casos se estaria diante de delitos contra a organização do trabalho. Além disso, o 
bem jurídico protegido no tipo penal do art. 149 do CP seria a liberdade individual, compreendida 
sob o enfoque ético-social e da dignidade, no sentido de evitar que a pessoa humana fosse trans-
formada em “res”. A conduta criminosa contra a organização do trabalho atingiria interesse de or-
dem geral, que seria a manutenção dos princípios básicos sobre os quais estruturado o trabalho em 
todo o País. Concluiu que o tipo previsto no art. 149 do CP se caracterizaria como crime contra a 
organização do trabalho, e atrairia a competência da justiça federal. Afastou tese no sentido de que 
a extensão normativa do crime teria como resultado o processamento e a condenação de pessoas 
inocentes pelo simples fato de se valerem de trabalho prestado em condições ambientais adversas.

805 NORMA PENAL MILITAR E DISCRIMINAÇÃO SEXUAL: 

As expressões “pederastia ou outro” — mencionada na rubrica enunciativa referente ao art. 235 do 
CPM — e “homossexual ou não” — contida no aludido dispositivo — não foram recepcionadas pela 
Constituição (“Pederastia ou outro ato de libidinagem - Art. 235. Praticar, ou permitir o militar que 
com êle se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a administração militar: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano”).

804 SUBSTITUIÇÃO DE PENA E LESÃO CORPORAL PRATICADA EM AMBIENTE DOMÉSTICO: 

Não é possível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao condenado 
pela prática do crime de lesão corporal praticado em ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9º, na re-
dação dada pela Lei 11.340/2006).

796 INVESTIGAÇÃO D EPARLAMENTAR: 

a simples menção de parlamentar em investigação não atrai o juízo com competência funcional 
(por prerrogativa de foro).

792 SURSIS E INDULTO: 

como o sursis não se confunde com o cumprimento de pena, ele não conta para cumprir o requisito 
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temporal do indulto.

789 CRIME DE TORTURA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: 

O condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos 
do disposto no § 7º do art. 1º da Lei 9.455/1997 - Lei de Tortura.

788 AÇÃO PENAL E PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA: 

Não se admite a denominada prescrição em perspectiva, haja vista a inexistência de previsão legal 
do instituto.

787, 782 e 774 POSSIBILIDADE DE A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL FIXAR A NECESSIDADE DE 
AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PRA PROCESSAR GOVERNADOR DO ESTADO: 

É constitucional a norma da Constituição Estadual que impõe que se tenha autorização prévia da 
Assembleia Legislativa para o processamento de Governador por crime de responsabilidade.

787 ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TEM CARÁTER PERMANENTE: 

O crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, 
tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim da percepção das presta-
ções

787 EFEITOS DA TRANSAÇÃO PENAL: 

As consequências jurídicas extrapenais, previstas no art. 91 do CP, são decorrentes de sentença 
penal condenatória. Isso não ocorre, portanto, quando há transação penal, por deter natureza ho-
mologatória. Apesar de não possuírem natureza penal propriamente dita, não haveria dúvidas de 
que esses efeitos constituiriam drástica intervenção estatal no patrimônio dos acusados, razão 
pela qual sua imposição só poderia ser viabilizada mediante a observância do devido processo, que 
garantisse ao acusado a possibilidade de exercer seu direito de resistência por todos os meios colo-
cados à sua disposição.
 
780 PROGRESSÃO DE PENA E PAGAMENTO DE MULTA: 

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede 
a progressão no regime prisional. Essa regra somente é excepcionada pela comprovação da absolu-
ta impossibilidade econômica do apenado em pagar o valor, ainda que parceladamente.

776 INÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA CONDENAÇÃO FIXADA EM SE-
GUNDO GRAU: 

A prescrição da pretensão punitiva do Estado, em segundo grau de jurisdição, interrompe-se na 
data da sessão de julgamento do recurso e não na data da publicação do acórdão

776 AGRAVEMENTO DA PENA EM SEGUNDO GRAU QUANDO SÓ A DEFESA RECORRE: 

Seria vedado ao tribunal agravar, qualitativa ou quantitativamente, a sanção imposta. Ex. Mudar o 
regime inicial do cumprimento de pena.
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811 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (ART. 12 da Lei 1.060/1950) FOI RECEPCIONADO 
PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE: 

O art. 12 da Lei 1.060/1950 (“A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obri-
gada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro 
de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obriga-
ção ficará prescrita”) foi recepcionado pela presente ordem constitucional.

806 DEFENSORIA PÚBLICA E AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 

A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em ordem a promo-
ver a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, as pessoas neces-
sitadas. Então, reconheceu-se a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública 
em defesa de interesses difusos e coletivos.

800 PROTOCOLIZAÇÃO EM SETOR INDEVIDO E TEMPESTIVIDADE: 

O recebimento de recurso em setor indevido não poderá dar ensejo à declaração de intempestivida-
de, caso este tenha sido protocolizado dentro do prazo assinado em lei.

797 MANDADO DE SEGURANÇA E REPERCUSSÃO GERAL E DESISTÊNCIA: 

não cabe desistência do mandado de segurança, quando a ele se atribuiu repercussão geral, porque 
tal demanda ganhou contornos objetivos.

797 ANÁLISE DOS REQUISITOS DE RECURSO ESPECIAL: 

O recurso extraordinário é instrumento processual idôneo para questionar o cabimento de recurso 
especial manejado em face de decisão proferida em sede de suspensão de liminar deferida ao Poder 
Público com base no art. 4º da Lei 8.437/1992.

797 PRAZO EM DOBRO PARA LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIVERSOS TAMBÉM EM 
PROCESSOS QUE CORREM NO STF: 

É cabível a aplicação analógica do art. 191 do CPC (“Quando os litisconsortes tiverem diferentes 
procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo ge-
ral, para falar nos autos”), ao prazo previsto no art. 4º da Lei 8.038/1990 (“Apresentada a denúncia 
ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze 
dias”).

796 PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER: 

O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte re-
corrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de 
entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraor-
dinário no permissivo constitucional.

794 CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E A JUSTIÇA DO TRABALHO: 

A competência da Justiça Comum, em confronto com a da Justiça do Trabalho, em casos em que 
envolvido o Poder Público, reclama a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o tra-
balhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla -  e o órgão patronal: se de natureza jurídico-
-administrativa o vínculo, a competência fixa-se como da Justiça Comum; se de natureza celetista, 
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a competência é da Justiça Trabalhista.

794 EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CONFRONTO EN-
TRE DECISÕES JUDICIAIS: 

A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência 
– ou de não conhecimento destes, quando já   admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, 
mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do 
alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de ca-
racterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, men-
cionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em 
confronto.

793 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PLENÁRIO VIRTUAL: 

Cabem embargos de declaração de decisão proferida pelo “plenário virtual” do STF, a ser julgado 
pelo “plenário físico”.

791 LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS: 

Há ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses 
coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e 
execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

790 AÇÃO RESCISÓRIA NÃO É VIA ADEQUADA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA: 

A ação rescisória – e quanto mais os seus sucedâneos recursais – é via processual inadequada à 
mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu 
a decisão que se quer ver desconstituída.

788 INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: 

A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo de ação rescisória ou de recurso.

787 SÚMULA VINCULANTE nº 47: 

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido 
ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição 
de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 
natureza”.

787 RECLAMAÇÃO E REDISCUSSÃO DE JULGAMENTO: 

A reclamação não faz as vezes de rescisória – Verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe re-
clamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado 
decisão do Supremo Tribunal Federal”.

787 RECURSO DE DECISÃO QUE ADMITE AMICUS CURIAE: 

Há dois entendimentos possíveis sobre o cabimento de recurso contra decisão que aprecia pedido 
de ingresso como amicus curiae: i) o primeiro, no sentido da irrecorribilidade de tal decisão, em 
razão do teor literal do art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999 e do art. 21, XVIII, do RI/STF; ii) o segundo, 
na linha capitaneada pelo Ministro Celso de Mello, admitindo a interposição de recurso  contra a 
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decisão que indefere o ingresso como o amicus curiae, pelo próprio requerente que teve o pedido 
rejeitado (cf. RE 597.165 AgR, rel. Min. Celso de Mello).

787 AGRAVO E CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: 

Não é cabível agravo para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, con-
soante firmado no julgamento do AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes.

787 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO RESCISÓRIA: 

A decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionali-
dade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores 
que tenham adotado entendimento diferente. Para que haja essa reforma ou rescisão, será indis-
pensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória pró-
pria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 
O efeito vinculante não nasceria da inconstitucionalidade, mas do julgado que assim a declarasse. 
Desse modo, o efeito vinculante seria “pro futuro”, isto é, da decisão do Supremo para frente, não 
atingindo os atos passados, sobretudo a coisa julgada.

786 CONSTITUIÇÃO DE NOVO MANDATO: 

A constituição de novo mandatário para atuar em processo judicial, sem ressalva ou reserva de po-
deres, enseja a revogação tácita do mandato anteriormente concedido.

784 LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 

A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública, na defesa de interesses difu-
sos, coletivos ou individuais homogêneos.

783 RECLAMAÇÃO E REPERCUSSÃO GERAL: 

Não cabe reclamação para avaliar o cabimento do recurso (ou não) na sistemática da repercussão 
geral. Neste informativo, o Min. Barroso proôs critérios para auferir a possibilidade de sua proposi-
tura. O julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Min. Fux.

783 RESERVA DE PLENÁRIO E JUIZADOS ESPECIAIS: 

O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, 
X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configu-
ração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de 
órgão especial.

782 AÇÃO RESCISÓRIA E MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF: 

Não cabe ação rescisória de decisões proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, ainda 
que viesse a ocorrer alteração posterior do seu entendimento sobre a matéria.

782 COMPETÊNCIA DO STF: 

O STF tem competência para processar e julgar causas em que se discute prerrogativa dos juízes de 
portar arma de defesa pessoal, por se tratar de ação em que todos os membros da magistratura são 
direta ou indiretamente interessados (CF, art. 102, I, n).
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781 DESISTÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO JÁ HÁ DECISÃO DE MÉRITO: 

Não é cabível a desistência de mandado de segurança, nas hipóteses em que se discute a exigibili-
dade de concurso público para delegação de serventias extrajudiciais, quando na espécie já houver 
sido proferida decisão de mérito, objeto de sucessivos recursos.

779 MODULAÇÃO DE EFEITOS NO JULGAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N; 62 
– PROPOSTAS: 

1) modulou os efeitos para que se desse sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, 
instituído pela EC 62/2009, por cinco exercícios financeiros a contar de 1º.1.2016; 2) conferiu efi-
cácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixado como 
marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.3.2015) e mantendo-se 
válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) seria mantida a aplicação do 
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/2009, 
até 25.3.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deveriam observar 
os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) seriam 
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da Administração Pública Federal, com base nos 
artigos 27 das Leis 12.919/2013 e Lei 13.080/2015, que fixam o IPCA-E como índice de correção 
monetária; 3) quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) se-
riam consideradas válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente 
de crédito previstos na EC 62/2009, desde que realizados até 25.3.2015, data a partir da qual não 
seria possível a quitação de precatórios por essas modalidades; 3.2) seria mantida a possibilidade 
de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com 
lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) 
durante o período fixado no item 1, seria mantida a vinculação de percentuais mínimos da receita 
corrente líquida ao pagamento dos precatórios (ADCT, art. 97, § 10), bem como as sanções para o 
caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (ADCT, art. 
97, § 10); 5) delegação de competência ao CNJ para que considerasse a apresentação de proposta 
normativa que disciplinasse (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos 
judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de pre-
catórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 
25.3.2015, por opção do credor do precatório; e 6) atribuição de competência ao CNJ para que mo-
nitorasse e supervisionasse o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da decisão 
proferida na questão de ordem em comento.

779 CASOS EM QUE SE VISUALIZA POSSÍVEL O RECEBIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO DE DECISÕES PROFERIDAS POR TURMA RECURSAL: 

É excepcional o recebimento de recurso extraordinário oriundo dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 
9.099/95, porque somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamen-
to de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão 
geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objeti-
vos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Isso 
porque dificilmente se teria repercussão geral configurada, dada a simplicidade das causas.

778 RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – CABIMENTO: 

Nos termos do art. 102, I, l, da CF; art. 156 do RISTF; e art. 13 da Lei 8.038/1990, a reclamação seria 
instrumento destinado: a) à preservação da esfera de competência do STF; b) à garantia da autori-
dade de suas decisões; e c) a infirmar decisões que desrespeitassem enunciado de Súmula Vincu-
lante editado pela Corte. Nesse contexto, os casos sob julgamento seriam distintos, porquanto as 
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decisões reclamadas não estariam assentadas em fundamento constitucional.

777 COMPETÊNCIA JURISDICIONAL E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: 

É da competência da justiça comum para o processamento e julgamento de processos que tratam 
de complementação de aposentadoria.

776 PRAZO INICIAL DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS: 

Admite-se a interposição de embargos declaratórios oferecidos antes da publicação do acórdão em-
bargado e dentro do prazo recursal.

775 REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXISTE POR OFENSA REFLEXA À CF: 

Não há repercussão geral quando a ofença à Constituição Federal se dá de maneira reflexa.

775 RECURSO EXTRAORDINÁRIO E COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO EM 
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: 

O Procurador-Geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra 
acórdão do Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, 
da Constituição da República) em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em sime-
tria a mesma competência atribuída ao Advogado-Geral da União (art. 103, § 3º, da Constituição da 
República). Teoria dos poderes implícitos.

775 REQUISITOS PARA O PRÉ-QUETIONAMENTO: 

Pré-questionamento pressupõe efetivo debate da matéria constitucional, e nçao simples alegação.

773 ATO EXECUTÓRIO PRATICADO POR TRIBUNAL, A DAR EFETIVIDADE À DECISÃO DO CNJ 
NÃO DESAFIA MANDADO DE SEGURANÇA: 

O ato executório de Tribunal, derivado de cumprimento de decisão do Conselho Nacional de Justi-
ça, por não ostentar conteúdo decisório, não desafia o mandado de segurança.

773 LIMITES À MANIFESTAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO EM CONTROLE CONCEN-
TRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: 

A manifestação do Advogado-Geral da União no feito deveria restringir-se à defesa do ato ou texto 
impugnado, nos termos do art. 103 da CF, de modo que não caberia a emissão de parecer.



48

Relevantes julgamentos do STFProf. Juliano Heinen

www.julianoheinen.com.br

D
IR

EI
TO

 P
RO

CE
SS

U
A

L 
PE

N
A

L



49

Relevantes julgamentos do STFProf. Juliano Heinen

www.julianoheinen.com.br

811 INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – COMPARTILHAMENTO: 

O STF decidiu que o fato de a escuta telefônica ter visado elucidar outra prática delituosa não impe-
diria a sua utilização em persecução criminal diversa (compartilhamento).

806 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA E NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO: 

É incabível a produção antecipada de prova testemunhal (CPP, art. 366) fundamentada na simples 
possibilidade de esquecimento dos fatos, sendo necessária a demonstração do risco de perecimen-
to da prova a ser produzida (CPP, art. 225).

805 PEDOFILIA E COMPETÊNCIA: 

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir 
material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (ECA, artigos 241, 241-A e 241-B), quan-
do praticados por meio da rede mundial de computadores.

802 RITO DO CPP É APLICADO EM MATÉRIA DE CRIMES ELEITORAIS: 

O rito instituído pela Lei 11.719/2008, que alterara o CPP, deveria ser aplicado ao 1º grau de juris-
dição em matéria eleitoral.

800 CRITÉRIOS PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA NO PROCESSO PENAL: 

São estes os critérios sucessivos de determinação da competência: a) competência originária de 
algum órgão de superposição, em virtude de foro por prerrogativa de função (STF ou STJ); b) com-
petência de jurisdição; c) competência originária; d) competência de foro ou territorial; e) compe-
tência de juízo; e f) competência interna (juiz competente). Por sua vez, haveria hipóteses de modi-
ficação da competência, a saber, a prorrogação e o desaforamento. Pelo fenômeno da prorrogação, 
alarga-se a competência de um órgão jurisdicional, para receber uma causa que ordinariamente 
não se incluía nela. Nos casos de conexão e continência, opera-se a prorrogação da competência. 
Por fim, nas hipóteses de concentração da competência, exclui-se a competência de todos os órgãos 
judiciários teoricamente competentes para determinada causa, menos um, que dela ficará incum-
bido. Enquadra-se, na hipótese, a prevenção, ou seja, a concentração, em um órgão jurisdicional, 
da competência que abstratamente já pertencia a dois ou vários, inclusive a ele. A prevenção seria, 
portanto, distinta das causas de prorrogação da competência. Enquanto a prorrogação acrescenta 
causas à competência de um juiz, retirando-as de outro, a prevenção retira causas da competência 
de todos os demais juízes potencialmente competentes, para que permaneça competente só um 
deles. A prevenção, portanto, seria um critério de concentração da competência, razão pela qual, 
inicialmente, devem-se observar as regras ordinárias de determinação da competência. Nos ter-
mos do art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que consumada a 
infração. Ocorre que, quando se trata de infrações conexas, praticadas em locais diversos, deve-se 
determinar o foro prevalente. Para tanto, é preciso que uma infração exerça força atrativa sobre as 
demais, prorrogando a competência do juízo de atração. A fim de se estabelecer o juízo prevalecente 
nesses casos, há de se observar o art. 78 do CPP. Segundo esse dispositivo, a prevenção constitui um 
critério meramente residual de aferição de competência. O Tribunal repisou que a competência 
para processar e julgar os crimes delatados pelo colaborador, não conexos com os fatos objeto da 
investigação matriz, dependerá do local em que consumados, da sua natureza e da condição das 
pessoas incriminadas (se detentoras de foro por prerrogativa de função). Nos casos de infrações 
conexas e de concurso de jurisdições da mesma categoria, o foro prevalente, em primeiro lugar, 
será o do lugar da infração a que cominada a pena mais grave. Sendo de igual gravidade as penas, 
prevalecerá a competência do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações. Por fim, 
apenas se não houver diferença quanto à gravidade dos crimes ou quanto ao número de infrações, 
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firmar-se-á a competência pela prevenção. Assim, não haverá prorrogação da competência do juiz 
processante – alargando-a para conhecer de uma causa para a qual, isoladamente, não seria com-
petente – se não estiverem presentes: a) uma das hipóteses de conexão ou de continência; e b) uma 
das hipóteses do art. 78, II, do CPP. Outrossim, ainda que o juízo processante, com base nos depoi-
mentos do imputado colaborador e nas provas por ele apresentadas, tenha decretado prisões e or-
denado a realização de busca e apreensão ou de interceptação telefônica, essa circunstância não ge-
rará sua prevenção, com base no art. 83 do CPP, caso devam ser primariamente aplicadas as regras 
de competência atinentes ao local do crime ou de conexão e continência, uma vez que a prevenção 
é um critério subsidiário de aferição da competência.

799 MAUS ANTECEDENTES E PERÍODO DEPURADOR: 

as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos não poderão ser caracterizadas como 
maus antecedentes para efeito de fixação da pena, conforme previsão do art. 64, I, do CP [“Para 
efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou 
extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, 
computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revoga-
ção”].

798 TRANSAÇÃO PENAL E IMPOSSIBILIDADE DE CONFISCO: 

tendo havido transação penal e sendo extinta a punibilidade, ante o cumprimento das cláusulas 
nela estabelecidas, é ilegítimo o ato judicial que decreta o confisco do bem (motocicleta) que teria 
sido utilizado na prática delituosa.

798 SUSTENTAÇÃO ORAL NA TRIBUNA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: 

permitiu-se que membro do Ministério Público estadual proferisse sustentação oral na Tribuna. 
Esta prerrogativa não é monopólio do Ministério Público Federal.

797 HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DA REVISÃO CRIMINAL: 

O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de 
revisão criminal.

797 DOSIMETRIA DA PENA NÃO PODE SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁ-
RIAS: 

a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vincu-
lada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de 
dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.

797 APLICAÇÃO DO ART. 191 DO CPC/1973 PARA DEFESA EM PROCESSO-CRIME QUE CORRE 
PERANTE O STF: 

em nome do princípio da ampla defesa, deferiu a concessão do prazo em dobro para ofertar defesa  
(art. 4º da Lei 8.038/1990).

796 COMPETÊNCIA PARA JULGAR MEMBRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL: 

compete ao STJ o julgamento de membro do Tribunal Militar Estadual.
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796 COMEPTÊNCIA PARA PROCESSAR INVESTIGAÇÃO POR CRIME ELEITORAL COMETIDO 
POR PREFEITO: 

é o TRE pertinente.

795 PRONÚNCIA E ENVELOPAMENTO POR EXCESSO DE LINGUAGEM: 

Constatado o excesso de linguagem na pronúncia tem-se a sua anulação ou a do acórdão que incor-
reu no mencionado vício; inadmissível o simples desentranhamento e envelopamento da respecti-
va peça processual.

795 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: 

A Corte afirmou que o art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao dispor que 
“toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”, teria 
sustado os efeitos de toda a legislação ordinária conflitante com esse preceito convencional.

793 CALENDÁRIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS: 

É legítima a decisão judicial que estabelece calendário anual de saídas temporárias para visita à 
família do preso. 

792 HABEAS CORPUS E AUTORIZAÇÃO PARA VISITA: 

O “habeas corpus” não é meio processual adequado para o apenado obter autorização de visita de 
sua companheira no estabelecimento prisional.

791 IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PROIBIÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” EM HC: 

A proibição da “reformatio in pejus”, princípio imanente ao processo penal, aplica-se ao “habeas 
corpus”, cujo manejo jamais poderá agravar a situação jurídica daquele a quem busca favorecer.

791 DEFENSORIA PÚBLICA E INTIMAÇÃO PESSOAL: 

A intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na audiência de leitura da 
sentença condenatória, se aperfeiçoa com sua intimação pessoal, mediante a remessa dos autos. 
Com base nessa orientação, a Segunda Turma concedeu a ordem em “habeas corpus” para determi-
nar que a apelação alusiva ao paciente seja submetida a novo julgamento.

791 INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO NÃO PODEM SER 
CONSIDERADOS MAUS ANTECEDENTES: 

Inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como ele-
mentos caracterizadores de maus antecedentes.

787 PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 

O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo ra-
zoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem 
a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado.

786 INTERVENÇÃO DO QUERELANTE EM HABEAS CORPUS: 
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Os querelantes têm legitimidade e interesse para intervir em ação de habeas corpus buscando o 
trancamento da ação penal privada e recorrer da decisão que concede a ordem.

786 PERDA DA PRERROGATIVA DE FORO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 

Os embargos de declaração, por terem eficácia integrativa do julgamento, devem ser julgados pelo 
tribunal originário, mesmo que o agente estatal, entre a proclamação do julgamento recorrido e a 
interposição do recurso, perdeu o cargo que lhe conferia foro privilegiado.

780 SÚMULA VINCULANTE 45: 

“A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual”.

776 NEXO CAUSAL ENTRE AS PROVAS (ILÍCITAS): 

Evidenciada, pela instância ordinária, a ausência de nexo causal entre os elementos de prova efeti-
vamente utilizados e os considerados ilícitos, não se poderia dizer que o suporte probatório ilegal 
contaminara todas as demais diligências.
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811 IMPOSTO DE RENDA – PESSOA NATURAL – TABELA PROGRESSIVA – CORREÇÃO – ATUA-
ÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE: 

Não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária, ante a ausência de previsão legal nes-
se sentido, da tabela progressiva do Imposto de Renda devido por pessoas naturais.

810 IMPOSTO DE RENDA – AUMENTO DE ALÍQUOTA E IRRETROATIVIDADE: 

É inconstitucional a aplicação retroativa de lei que majora a alíquota incidente sobre o lucro prove-
niente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo ano-base, tendo em 
vista que o fato gerador se consolida no momento em que ocorre cada operação de exportação, à luz 
da extrafiscalidade da tributação na espécie.

806 NÃO É FATO GERADOR DO ITBI DIANTE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA: 

A transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro público, momento em 
que incide o Imposto Sobre Transferência de Bens Imóveis (ITBI), de acordo com a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. Logo, a promessa de compra e venda não representa fato gerador 
idôneo para propiciar o surgimento de obrigação tributária.

806 PROGRESSIOVIDADE NOS TRIBUTOS DEVERIA SER A REGRA: 

Segundo a jurisprudência da Corte Suprema, a progressividade deveria incidir sobre todas as espé-
cies tributárias, à luz da capacidade contributiva do contribuinte.

802 ICMS – BENS IMPORTADOS: 

É constitucional a incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS em 
bens importados, prevista na Emenda Constitucional nº 33, de 2001, pressupondo a cobrança a 
edição de lei complementar e de lei estadual a versar a matéria.

802 ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE – DEVE DE-
RIVAR DE LEI: 

A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o 
mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a 
edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.

800 IPI E CREDITAMENTO DE INSUMOS ISENTOS: 

tem repercussão geral a aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 
3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, 
previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal,  não asseguram direito de crédito presu-
mido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.

797 IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – GUERRA FISCAL – BE-
NEFÍCIOS FISCAIS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS – CONVALIDAÇÃO SUPERVENIENTE 
MEDIANTE NOVA DESONERAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL 
CONFIGURADA: 

possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da prática mediante a qual 
os estados e o Distrito Federal, respaldados em consenso alcançado no âmbito do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária – CONFAZ, perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo 
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de benefícios fiscais assentados inconstitucionais pelo Supremo, porque implementados em meio 
à chamada guerra fiscal do ICMS.

793 ICMS SOBRE ASSINATURA BÁSICA: 

Possui repercussão geral a questão relativa à incidência ou não do ICMS-comunicação (Constitui-
ção, art. 155, II) sobre a tarifa denominada “assinatura básica mensal”, paga pelo consumidor às 
concessionárias de telefonia, de forma permanente e contínua, durante toda a vigência do contrato 
de prestação de serviços.

791 FATO GERADOR DO ITBI: 

A Corte tem reiteradamente decidido que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferên-
cia efetiva da propriedade imobiliária, mediante o registro no cartório competente.

790 SÚMULA VINCULANTE Nº 50: ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E ALTERAÇÃO DO PRAZO 
PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO: 

“Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio 
da anterioridade”. Assim, tornou vinculante o conteúdo do Verbete 669 da Súmula do STF.

790 SÚMULA VINCULANTE Nº 52 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IMÓVEL ALUGADO: 

“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 ati-
vidades para as quais tais entidades foram constituídas”. Assim, tornou vinculante o conteúdo do 
Verbete 724 da Súmula do STF.

790 ICMS: DECRETO REGULAMENTAR E OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁ-
RIA: 

Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa.

787 SÚMULA VINCULANTE nº 48 – MOMENTO DO FATO GERADOR DE ICMS DE MERCADORIA 
IMPORTADA: 

“Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do 
desembaraço aduaneiro”. Assim, tornou vinculante o conteúdo do Verbete 661 da Súmula do STF.

782 ISS E BASE DE CÁLCULO: 

“Não se inclui na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN o valor 
dos materiais adquiridos de terceiros e empregados em obras de construção civil pelo prestador de 
serviços” — v. Informativo 777.

777 SÚMULA VINCULANTE N. 41 – SERIVÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA: 

“O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”. Assim, tornou vincu-
lante o conteúdo do Verbete 670 da Súmula do STF.

777 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS: 

Qualquer concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS sem a prévia celebração de 
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convênio intergovernamental, nos termos da LC 24/1975, afrontaria o art. 155, § 2º, XII, g, da CF.

777 DIFERIMENTO DO MOMENTO DO PAGAMENTO E BENEFÍCIO FISCAL – ICMS: 

O diferimento do recolhimento do valor devido a título de ICMS — se não implique redução ou 
dispensa do valor devido —, não significa benefício fiscal e, então, prescinde da existência de con-
vênio. Agora o parcelamento deste imposto sem juros foi considerada uma forma artificial de deso-
neração, o que reclamaria convênio pertinente.
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Domínio público

556 INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO QUANDO A ÁREA MEDIDA FOR MAIOR 
DO QUE A ESCRITURADA. 

Se, em procedimento de desapropriação por interesse social, constatar-se que a área medida do 
bem é maior do que a escriturada no Registro de Imóveis, o expropriado receberá indenização cor-
respondente à área registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se 
complemente o registro ou se defina a titularidade para o pagamento a quem de direito.

554 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PODE COBRAR DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉ-
TRICA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA: 

Concessionária de rodovia pode cobrar de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de 
domínio de rodovia para a instalação de postes e passagem de cabos aéreos efetivadas com o intui-
to de ampliar a rede de energia, na hipótese em que o contrato de concessão da rodovia preveja a 
possibilidade de obtenção de receita alternativa decorrente de atividades vinculadas à exploração 
de faixas marginais.

Estrutura da Administração Pública
560 CAPACIDADE PROCESSUAL DA CÂMARA DE VEREADORES. SÚMULA Nº 525.

A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, so-
mente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

Improbidade administrativa
573 INTERPRETAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE. 

O conceito jurídico de ato de improbidade administrativa, por ser circulante no ambiente do direi-
to sancionador, não é daqueles que a doutrina chama de elásticos, isto é, daqueles que podem ser 
ampliados para abranger situações que não tenham sido contempladas no momento da sua defini-
ção. Dessa forma, considerando o inelástico conceito de improbidade, vê-se que o referencial da Lei 
8.429/1992 é o ato do agente público frente à coisa pública a que foi chamado a administrar. Logo, 
somente se classificam como atos de improbidade administrativa as condutas de servidores públi-
cos que causam vilipêndio aos cofres públicos ou promovem o enriquecimento ilícito do próprio 
agente ou de terceiros.

571 TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA 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 no-
vas eleições convocadas.

568 POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A ESTAGIÁ-
RIO. 
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O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, remunerado ou não, está su-
jeito a responsabilização por ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992).

560 APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA A MEMBRO DO MP EM AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

É possível, no âmbito de ação civil pública de improbidade administrativa, a condenação de mem-
bro do Ministério Público à pena de perda da função pública prevista no art. 12 da Lei 8.429/1992.

Licitações e contratos administrativos
569 NÃO OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO POR PARTE DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO EM QUE 
ENTE PÚBLICO SEJA PROPRIETÁRIO DE FRAÇÃO IDEAL. 

O síndico de condomínio edilício formado por frações ideais pertencentes a entes públicos e par-
ticulares, ao conceder a sociedade empresária o direito de explorar serviço de estacionamento em 
área de uso comum do prédio sem procedimento licitatório, não comete o delito previsto no art. 
90 da Lei 8.666/1993 (“Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro ex-
pediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”).

561 TERMO INICIAL PARA EFEITO DE DETRAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 7º DA 
LEI 10.520/2002. 

O termo inicial para efeito de detração da penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 (impe-
dimento de licitar e contratar com a União, bem como o descredenciamento do SICAF, pelo prazo 
de até 5 anos), aplicada por órgão federal, coincide com a data em que foi publicada a decisão admi-
nistrativa no Diário Oficial da União – e não com a do registro no SICAF.

Poderes administrativos
561 RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO E À PROPRIEDADE E 
REGULARIDADE DE VEÍCULO. 

Devem ser impostas tanto ao condutor quanto ao proprietário do veículo as penalidades de multa 
e de registro de pontos aplicadas em decorrência da infração de trânsito consistente em conduzir 
veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (art. 230, V, do CTB).

557 INCOMPETÊNCIA DO INMETRO PARA FISCALIZAR BALANÇAS GRATUITAMENTE DISPO-
NIBILIZADAS POR FARMÁCIAS. 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO) não é compe-
tente para fiscalizar as balanças de pesagem corporal disponibilizadas gratuitamente aos clientes 
nas farmácias.

Serviços públicos
570 REVALIDAÇÃO NO BRASIL DE DIPLOMAS DE UNIVERSIDADES DA AMÉRICA LATINA E 
CARIBE. RECURSO REPETITIVO. 

O Decreto n. 80.419/77 - que incorporou a Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estu-
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dos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe - não foi revogado pelo 
Decreto n. 3.007/99 nem traz norma específica que vede os procedimentos de revalidação dos di-
plomas que têm respaldo nos artigos 48 e 53, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. 
Assim, as universidades públicas brasileiras não estão obrigadas a reconhecer automaticamente os 
diplomas de ensino superior expedidos por universidades da América Latina e do Caribe.

563 PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXERCIDA CONTRA PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. [MUDANÇA DE ENTEN-
DIMENTO] 

É quinquenal o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória ajuizada por vítima 
de acidente de trânsito contra concessionária de serviço público de transporte coletivo. De fato, 
o STJ tem sustentado o entendimento de que é trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) e não quinquenal 
o prazo prescricional para a propositura desse tipo de ação (AgRg nos EDcl no Ag 1.386.124-SP, 
Terceira Turma, DJe 29/6/2011; e AgRg no Ag 1.195.710-RS, Quarta Turma, DJe 1º/8/2012). To-
davia, esse posicionamento merece ser revisado, uma vez que o art. 1º-C da Lei 9.494/1997, que se 
encontra em vigor e que é norma especial em relação ao Código Civil, determina que “prescreverá 
em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas 
de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.”. Ade-
mais, frise-se que não se trata de aplicar à concessionária de serviço público o disposto no Decreto 
20.910/1932, que dispõe sobre a prescrição contra a Fazenda Pública, mas sim de utilizar a regra 
voltada especificamente para as hipóteses de danos causados por agentes da administração direta 
e indireta.

557 ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA REALIZADA POR ESTIMATIVA DE 
CONSUMO. 

Na falta de hidrômetro ou defeito no seu funcionamento, a cobrança pelo fornecimento de água 
deve ser realizada pela tarifa mínima, sendo vedada a cobrança por estimativa.

Servidores públicos
572 PORTADOR DE SURDEZ UNILATERAL E VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE DEFI-
CIÊNCIA. SÚMULA Nº 552. 

O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar 
as vagas reservadas em concursos públicos.

567 DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚME-
RO DE VAGAS. 

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito 
subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, apro-
vado dentro do número de vagas, for convocado e manifestar desistência.

564 REGISTRO DA EXTINÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA POR PRESCRIÇÃO NÃO DEVE 
CONSTAR NOS ASSENTOS FUNCIONAIS. 

Não deve constar dos assentamentos individuais de servidor público federal a informação de que 
houve a extinção da punibilidade de determinada infração administrativa pela prescrição. O art. 
170 da Lei 8.112/1990 dispõe que, “Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora 
determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor”. Entretanto, o STF de-
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clarou incidentalmente a inconstitucionalidade do referido artigo no julgamento do MS 23.262-DF 
(Tribunal Pleno, DJe 29/10/2014).

560 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO PARA ATIVIDADES DE CARÁTER 
PERMANENTE. 

Ainda que para o exercício de atividades permanentes do órgão ou entidade, admite-se a contrata-
ção por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse pú-
blico (arts. 37, IX, da CF e 2º da Lei 8.745/1993) qual seja, o crescente número de demandas e o 
elevado passivo de procedimentos administrativos parados junto ao órgão, que se encontra com o 
quadro de pessoal efetivo completo, enquanto pendente de análise no Congresso Nacional projeto 
de lei para a criação de vagas adicionais. [Deve ser observado que esta questão possui divergência 
no STF, sendo que não se tem um posicionamento uníssono na matéria].

559 EXECUÇÃO IMEDIATA DE PENALIDADE IMPOSTA EM PAD. 

Não há ilegalidade na imediata execução de penalidade administrativa imposta em PAD a servidor 
público, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado administrativamente, porque o re-
curso, neste caso, não tem efeito suspensivo.

553 PENSÃO POR MORTE E DESNECESSIDADE DE DESIGNAR EM VIDA O BENEFÍCIÁRIO: 

Para fins de concessão da pensão por morte de servidor público federal, a designação do beneficiá-
rio nos assentos funcionais do servidor é prescindível se a vontade do instituidor em eleger o de-
pendente como beneficiário da pensão houver sido comprovada por outros meios idôneos.

553 PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO POR RECONDUÇÃO: 

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. 
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573 APLICAÇÃO DE MULTAS SANCIONATÓRIA E MORATÓRIA POR INADIMPLÊNCIA CONDO-
MINIAL CONTUMAZ. 

No caso de descumprimento reiterado do dever de contribuir para as despesas do condomínio (in-
ciso I do art. 1.336 do CC), pode ser aplicada a multa sancionatória em razão de comportamen-
to “antissocial” ou “nocivo” (art. 1.337 do CC), além da aplicação da multa moratória (§ 1º do art. 
1.336 do CC).

573 VALOR DE INDENIZAÇÃO PELO EXTRAVIO DE MERCADORIAS EM TRANSPORTE AÉREO. 

Independentemente da existência de relação jurídica consumerista, a indenização pelo extravio de 
mercadoria transportada por via aérea, prévia e devidamente declarada, com inequívoca ciência do 
transportador acerca de seu conteúdo, deve corresponder ao valor integral declarado, não se apli-
cando, por conseguinte, as limitações tarifadas prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica e na 
Convenção de Varsóvia.

572 EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA E PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 

A prescrição da pretensão de cobrança da dívida extingue o direito real de hipoteca estipulado para 
garanti-la. O credor de uma obrigação tem o direito ao crédito desde o momento da pactuação do 
negócio jurídico, ainda que não implementado o prazo de vencimento. Após o vencimento da dí-
vida, nasce para o credor a pretensão de recebimento dela. Recusado o cumprimento da obrigação, 
inflama-se a pretensão, nascendo a ação de direito material. Esse desdobramento da obrigação tem 
interesse prático exatamente no caso da prescrição, pois, após o vencimento da dívida sem a sua 
exigência coativa, o transcurso do lapso temporal previsto em lei encobre a pretensão e a ação de 
direito material, mas não extingue o direito do credor. A par disso, é possível visualizar que, efeti-
vamente, o reconhecimento da prescrição não extingue o direito do credor, mas, apenas, encobre 
a pretensão ou a ação correspondente. De outro lado, registre-se que o art. 1.499 do CC elenca as 
causas de extinção da hipoteca, sendo a primeira delas a “extinção da obrigação principal”. Nessa 
ordem de ideias, não há dúvida de que a declaração de prescrição de dívida garantida por hipoteca 
inclui-se no conceito de “extinção da obrigação principal”. Isso porque o rol de causas de extinção 
da hipoteca, elencadas pelo art. 1.499, não é numerus clausus. Ademais, a hipoteca, no sistema 
brasileiro, é uma garantia acessória em relação a uma obrigação principal, seguindo, naturalmen-
te, as vicissitudes sofridas por esta.

571 CÁLCULO DO VALOR DAS AÇÕES DE EMPRESAS SÚMULA 551. 

“Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a condenação 
ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. 
No entanto, somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de 
sentença.”.

571 EXCLUSÃO DO DEVEDOR DO REGISTRO SÚMULA Nº 548. 

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadim-
plentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”.

571 PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. SÚMULA Nº 549. 

“É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.”.
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571 PRESCRIÇÃO NAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PARTI-
CIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR NO CUSTEIO DE CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. 
SÚMULA Nº 547.

 “Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira 
do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na 
vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se 
houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, 
observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028.”.

568 FORO COMPETENTE PARA APRECIAR AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMU-
LADA COM ALIMENTOS. 

A autora pode optar entre o foro de seu domicílio e o foro de domicílio do réu para propor ação de 
reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de alimentos, quando o litígio 
não envolver interesse de incapaz.

567 POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS EM AÇÃO 
REVISIONAL. 

Em sede de ação revisional de alimentos, é possível a modificação da forma da prestação alimen-
tar (em espécie ou in natura), desde que demonstrada a razão pela qual a modalidade anterior não 
mais atende à finalidade da obrigação, ainda que não haja alteração na condição financeira das 
partes nem pretensão de modificação do valor da pensão. A ação revisional de alimentos tem como 
objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financei-
ra de quem presta os alimentos ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do CC.

567 TABELA PARA INDENIZAÇÃO DE DPVAT. SÚMULA Nº 544. 

É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a propor-
cionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro 
anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

566 PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PELA EXECUÇÃO PÚBLICA DE FONOGRAMAS IN-
SERIDOS EM TRILHAS SONORAS DE FILMES. 

É possível a suspensão ou a interrupção da transmissão ou retransmissão públicas de obra audio-
visual por sociedade empresária do ramo cinematográfico no caso em que não houver o prévio 
pagamento dos direitos autorais referentes à transmissão ou à retransmissão dos fonogramas que 
componham a trilha sonora da obra cinematográfica, ainda que os detentores dos direitos autorais 
dos fonogramas tenham concedido, ao diretor ou ao produtor da obra cinematográfica, autoriza-
ções para inserção das suas obras na trilha sonora do filme.

565 NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO 
QUE PRATICA ILÍCITO EM REDE SOCIAL. 

O titular que teve direito autoral violado pela comercialização desautorizada de sua obra em rede 
social deve indicar a URL específica da página na qual o ilícito foi praticado, caso pretenda que o 
provedor torne indisponível o conteúdo e forneça o IP do usuário responsável pela violação.

565 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES DE REDE SOCIAL POR VIOLAÇÃO 
DE DIREITO AUTORAL CAUSADA POR SEUS USUÁRIOS. 
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A Google não é responsável pelos prejuízos decorrentes de violações de direito autoral levadas a 
efeito por usuários que utilizavam a rede social Orkut para comercializar obras sem autorização 
dos respectivos titulares, uma vez verificado (a) que o provedor de internet não obteve lucro ou 
contribuiu decisivamente com a prática ilícita e (b) que os danos sofridos antecederam a notifica-
ção do provedor acerca da existência do conteúdo infringente. Na situação em análise, a Google, 
administradora da rede social Orkut, não violou diretamente direitos autorais, seja editando, con-
trafazendo ou distribuindo obras protegidas, seja praticando quaisquer dos verbos previstos nos 
arts. 102 a 104 da Lei 9.610/1998. De fato, tratando-se de provedor de internet comum, como os 
administradores de rede social, não é óbvia a inserção de sua conduta regular em algum dos verbos 
constantes nos arts. 102 a 104 da Lei de Direitos Autorais. Há que se investigar como e em que me-
dida a estrutura do provedor de internet ou sua conduta culposa ou dolosamente omissiva contri-
buíram para a violação de direitos autorais.

564 OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS A EMPRESA DE FACTORING. 

O sacado pode opor à faturizadora a qual pretende lhe cobrar duplicata recebida em operação de 
factoring exceções pessoais que seriam passíveis de contraposição ao sacador, ainda que o sacado 
tenha eventualmente aceitado o título de crédito. Na operação de factoring, em que há envolvi-
mento mais profundo entre faturizada e faturizadora, não se opera um simples endosso, mas a 
negociação de um crédito cuja origem é - ou pelo menos deveria ser - objeto de análise pela faturi-
zadora. Nesse contexto, a faturizadora não pode ser equiparada a um terceiro de boa-fé a quem o 
título pudesse ser transferido por endosso. De fato, na operação de factoring, há verdadeira cessão 
de crédito, e não mero endosso, ficando autorizada a discussão da causa debendi, na linha do que 
determina o art. 294 do CC.

564 DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM ESTADO DE INDIVISÃO. 

O condômino que desejar alienar a fração ideal de bem imóvel divisível em estado de indivisão de-
verá dar preferência na aquisição ao comunheiro.

564 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM CONSÓRCIO. SÚMULA Nº 538. 

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administra-
ção, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

564 TAXA DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA Nº 541. 

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é sufi-
ciente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

564 TAXA DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. SÚMULA Nº 539. 

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados 
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-
17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

563 IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DE CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

Não é lícito aos conviventes atribuírem efeitos retroativos ao contrato de união estável, a fim de 
eleger o regime de bens aplicável ao período de convivência anterior à sua assinatura.

563 RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS PELO PAGAMENTO DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AU-
TOR DA HERANÇA. 
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Em execução de dívida divisível do autor da herança ajuizada após a partilha, cada herdeiro benefi-
ciado pela sucessão responde na proporção da parte que lhes coube na herança.

563 SUCESSÃO CAUSA MORTIS E REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 

O cônjuge sobrevivente casado sob o regime de comunhão parcial de bens concorrerá com os des-
cendentes do cônjuge falecido apenas quanto aos bens particulares eventualmente constantes do 
acervo hereditário.

563 DIREITO DE HERDEIRO DE EXIGIR A COLAÇÃO DE BENS. 

O filho do autor da herança tem o direito de exigir de seus irmãos a colação dos bens que receberam 
via doação a título de adiantamento da legítima, ainda que sequer tenha sido concebido ao tempo 
da liberalidade.

563 IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA COM FUNDAMENTO 
NA POTENCIAL ILIQUIDEZ DO BEM. 

Na ação de execução fiscal, frustradas as diligências para localização de outros bens em nome do 
devedor e obedecida a ordem legal de nomeação de bens à penhora, não cabe ao magistrado recusar 
a constrição de bens nomeados pelo credor fundamentando a decisão apenas na assertiva de que a 
potencial iliquidez deles poderia conduzir à inutilidade da penhora.

562 CONJUGE E DIREITO DE SUCESSÃO. 

No regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre na sucessão causa 
mortis com os descendentes do autor da herança.

562 TAXA DE JUROS NÃO PACTUADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS. SÚMULA Nº 530 – 

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 mé-
dia de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa 
cobrada for mais vantajosa para o devedor.

561 FORMA DE PAGAMENTO DE PENSÃO FIXADA NOS CASOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
DERIVADA DE INCAPACITAÇÃO DA VÍTIMA PARA O TRABALHO. 

Nos casos de responsabilidade civil derivada de incapacitação para o trabalho (art. 950 do CC), a 
vítima não tem o direito absoluto de que a indenização por danos materiais fixada em forma de 
pensão seja arbitrada e paga de uma só vez, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, 
sobre a conveniência da aplicação da regra que autoriza a estipulação de parcela única (art. 950, 
parágrafo único, do CC), a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique 
ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.

560 ILEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR PARA PLEITEAR EM JUÍZO A REVISÃO DO CONTRATO 
PRINCIPAL. 

O fiador de mútuo bancário não tem legitimidade para, exclusivamente e em nome próprio, plei-
tear em juízo a revisão e o afastamento de cláusulas e encargos abusivos constantes do contrato 
principal. Com efeito, a fiança é obrigação acessória, assumida por terceiro, que garante ao credor o 
cumprimento total ou parcial da obrigação principal de outrem (o devedor) caso este não a cumpra 
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ou não possa cumpri-la conforme o avençado. Esse conceito é facilmente extraído do art. 1.481 do 
CC/1916 bem como do art. 818 do CC/2002.

559 POSSIBILIDADE DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SOFRER DANO MORAL. 

O absolutamente incapaz, ainda quando impassível de detrimento anímico, pode sofrer dano mo-
ral.

559 RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
(ECT) POR ASSALTO OCORRIDO NO INTERIOR DE BANCO POSTAL. 

A ECT é responsável pelos danos sofridos por consumidor que foi assaltado no interior de agência 
dos Correios na qual é fornecido o serviço de banco postal.

558 ADOÇÃO DE PESSOA MAIOR DE IDADE SEM O CONSENTIMENTO DE SEU PAI BIOLÓGICO. 

Ante o abandono do adotando pelo pai biológico e o estabelecimento de relação paterno-filial (vín-
culo afetivo) entre adotante e adotando, a adoção de pessoa maior de idade não pode ser refutada 
sem apresentação de justa causa por parte do pai biológico. Após a revogação do art. 1.621 do CC 
pela Lei 12.010/2009, o ECA passou a reger, no que couber, a adoção de maiores de dezoito anos 
(art. 1.619 do CC).

558 RESPONSABILIDADE POR OFENSAS PROFERIDAS POR INTERNAUTA E VEICULADAS EM 
PORTAL DE NOTÍCIAS. 

A sociedade empresária gestora de portal de notícias que disponibilize campo destinado a comen-
tários de internautas terá responsabilidade solidária por comentários, postados nesse campo, que, 
mesmo relacionados à matéria jornalística veiculada, sejam ofensivos a terceiro e que tenham 
ocorrido antes da entrada em vigor do marco civil da internet (Lei 12.965/2014). Essa particulari-
dade diferencia o presente caso daqueles outros julgados pelo STJ, em que o provedor de conteúdo 
era empresa da área da informática, como a Google, a Microsoft etc. Efetivamente, não seria razoá-
vel exigir que empresas de informática controlassem o conteúdo das postagens efetuadas pelos 
usuários de seus serviços ou aplicativos. Todavia, tratando-se de uma sociedade que desenvolve 
atividade jornalística, o controle do potencial ofensivo dos comentários não apenas é viável, como 
necessário, por ser atividade inerente ao objeto da empresa.

558 DIREITO A ALIMENTOS PELO ROMPIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOAS DO 
MESMO SEXO. 

É juridicamente possível o pedido de alimentos decorrente do rompimento de união estável ho-
moafetiva. De fato, a igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser diferente, o direito 
a autoafirmação e a um projeto de vida independente de tradições e ortodoxias, sendo a base jurídi-
ca para a construção do direito à orientação sexual como direito personalíssimo, atributo inerente 
e inegável da pessoa humana. Em outras palavras, resumidamente: o direito à igualdade somente 
se realiza com plenitude se for garantido o direito à diferença. Conclusão diversa também não se 
mostra consentânea com o ordenamento constitucional, que prevê o princípio do livre planeja-
mento familiar (§ 7º do art. 226), tendo como alicerce a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) 
somada à solidariedade social (art. 3º) e à igualdade substancial (arts. 3º e 5º).

557 INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PREVISTA EM CONTRATO SEM 
ASSINATURA DAS PARTES. 

Na hipótese em que a própria validade do contrato esteja sendo objeto de apreciação judicial pelo 
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fato de que não houve instrumento de formalização assinado pelas partes, a cláusula de eleição de 
foro não deve prevalecer, ainda que prevista em contratos semelhantes anteriormente celebrados 
entre as partes.

557 VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR EM FACE DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIDADE FA-
MILIAR PELO ALIMENTANTE. 

A constituição de nova família pelo devedor de alimentos não acarreta, por si só, revisão da quantia 
estabelecida a título de alimentos em favor dos filhos advindos de anterior unidade familiar for-
mada pelo alimentante, sobretudo se não houver prova da diminuição da capacidade financeira do 
devedor em decorrência da formação do novo núcleo familiar.

557 PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA, ENTRE ADVOGADOS, DE HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS. 

Prescreve em dez anos a pretensão do advogado autônomo de cobrar de outro advogado o valor cor-
respondente à divisão de honorários advocatícios contratuais e de sucumbência referentes a ação 
judicial na qual ambos trabalharam em parceria.

557 DIREITO DE PROPRIEDADE DE SUBSOLO. 

No caso em que o subsolo de imóvel tenha sido invadido por tirantes (pinos de concreto) provenien-
tes de obra de sustentação do imóvel vizinho, o proprietário do imóvel invadido não terá legítimo 
interesse para requerer, com base no art. 1.229 do CC, a remoção dos tirantes nem indenização por 
perdas e danos, desde que fique constatado que a invasão não acarretou prejuízos comprovados a 
ele, tampouco impossibilitou o perfeito uso, gozo e fruição do seu imóvel.

556 MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL EM FACE DO DÓLAR AMERICANO E TEORIAS DA IM-
PREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. 

Tratando-se de relação contratual paritária - a qual não é regida pelas normas consumeristas -, a 
maxidesvalorização do real em face do dólar americano ocorrida a partir de janeiro de 1999 não 
autoriza a aplicação da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, com intuito de 
promover a revisão de cláusula de indexação ao dólar americano.

556 HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓ-
CIO JURÍDICO. DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE AMBAS AS TEORIAS 

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações ju-
rídicas de consumo, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva 
difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração 
excessiva de um dos contratantes. Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato 
que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a 
postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva. O re-
quisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, 
mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da 
celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes. Com efeito, a 
teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre 
mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da rela-
ção contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabele-
cidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a interven-
ção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as 
circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que 
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pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisi-
bilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam 
especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender 
a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. 
De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução 
de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, 
comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança ju-
rídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao 
desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar 
a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis pre-
juízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atin-
jam a base do negócio.

556 PROTESTO DE CHEQUE NÃO PRESCRITO. 

É legítimo o protesto de cheque efetuado contra o emitente depois do prazo de apresentação, desde 
que não escoado o prazo prescricional relativo à ação cambial de execução.

556 INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL NOS CASOS DE INVESTIGAÇÃO DE PATER-
NIDADE. 

O prazo decadencial de 4 anos estabelecido nos arts. 178, § 9º, VI e 362 do CC/1916 (correspon-
dente ao art. 1.614 do CC/2002) aplica-se apenas aos casos em que se pretende, exclusivamente, 
desconstituir o reconhecimento de filiação, não tendo incidência nas investigações de paternidade, 
nas quais a anulação do registro civil constitui mera consequência lógica da procedência do pedido.

556 OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. 

Inexistindo pactuação dispondo em sentido contrário, a obrigação de pagar a comissão de correta-
gem é daquele que efetivamente contrata o corretor.

554 LIMITES À APLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
PELA INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC. 

O encerramento das atividades da sociedade ou sua dissolução, ainda que irregulares, não são cau-
sas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do CC. Para 
a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade social – adotada pelo CC –, exige-se 
o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais 
e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros.

554 FOTOGRAFADO, FOTÓGTAFO E SEUS RESPECTIVOS DIREITOS: 

Fotografado tem direito de imagem. Fotógrafo tem direito subjetivo aos direitos do autor.

562 TAXA COBRADA POR CONDOMÍNIO DE FATO: 

As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou 
os que a elas não anuíram

553 VIA ADEQUADA PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE SEGU-
RO DE AUTOMÓVEL. 

A cobrança do valor vertido na pólice de seguro não segue o rito executivo, mas o sumário [que, 
com o CPC de 2015, foi extinto].
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567 ADOÇÃO DE CRIANÇA POR PESSOA HOMOAFETIVA. 

É possível a inscrição de pessoa homoafetiva no registro de pessoas interessadas na adoção (art. 50 
do ECA), independentemente da idade da criança a ser adotada. Segundo a legislação vigente, cabe-
rá ao prudente arbítrio do magistrado, sempre sob a ótica do melhor interesse do menor, observar 
todas as circunstâncias presentes no caso concreto e as perícias e laudos produzidos no decorrer 
do processo de adoção.
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573 DIREITO À REPARAÇÃO DE DANOS POR VÍCIO DO PRODUTO. 

Não tem direito à reparação de perdas e danos decorrentes do vício do produto o consumidor que, 
no prazo decadencial, não provocou o fornecedor para que este pudesse sanar o vício. Os vícios de 
qualidade por inadequação dão ensejo, primeiro, ao direito do fornecedor ou equiparado a corrigir 
o vício manifestado, mantendo-se íntegro o contrato firmado entre as partes. Apenas após o prazo 
trintídio do art. 18, §1º, do CDC ou a negativa de conserto, abre-se ao consumidor a opção entre três 
alternativas: a) a redibição do contrato; b) o abatimento do preço; ou c) a substituição do produto, 
ressalvada em qualquer hipótese a pretensão de reparação de perdas e danos decorrentes. A escolha 
quanto a alguma das soluções elencadas pela lei consumerista deve ser exercida no prazo decaden-
cial do art. 26 do CDC, contado, por sua vez, após o transcurso do prazo trintídio para conserto do 
bem pelo fornecedor.

571 COBERTURA DE HOME CARE POR PLANO DE SAÚDE. 

Ainda que, em contrato de plano de saúde, exista cláusula que vede de forma absoluta o custeio do 
serviço de home care (tratamento domiciliar), a operadora do plano, diante da ausência de outras 
regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, será obrigada a custeá-lo em substitui-
ção à internação hospitalar contratualmente prevista, desde que haja: (i) condições estruturais da 
residência; (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do 
paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do pa-
ciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendi-
mento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.

571 ABUSIVIDADE NA DISTINÇÃO DE PREÇO PARA PAGAMENTO EM DINHEIRO, CHEQUE OU 
CARTÃO DE CRÉDITO.

Caracteriza prática abusiva no mercado de consumo a diferenciação do preço do produto em fun-
ção de o pagamento ocorrer em dinheiro, cheque ou cartão de crédito.

571 INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assisti-
dos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações 
que não sejam regulamentadas pela legislação especial.

571 UTILIZAÇÃO DE ESCORE DE CRÉDITO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 550.

 “A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco 
de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos 
sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.”.

570 CLÁUSULA-MANDATO VOLTADA À EMISSÃO DE CAMBIAL CONTRA O USUÁRIO DE CAR-
TÃO DE CRÉDITO. 

Nos contratos de cartão de crédito, é abusiva a previsão de cláusula-mandato que permita à opera-
dora emitir título cambial contra o usuário do cartão.

569 RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE FRANQUEADORA EM FACE DE CONSUMIDOR. 

A franqueadora pode ser solidariamente responsabilizada por eventuais danos causados a consu-
midor por franqueada. No contrato de franquia empresarial, estabelece-se um vínculo associativo 
entre sociedades empresárias distintas, o qual, conforme a doutrina, caracteriza-se pelo “uso ne-



75

Relevantes julgamentos do STFProf. Juliano Heinen

www.julianoheinen.com.br

cessário de bens intelectuais do franqueador (franchisor) e a participação no aviamento do fran-
queado (franchise)”. Dessa forma, verifica-se, novamente com base na doutrina, que o contrato de 
franquia tem relevância apenas na estrita esfera das empresas contratantes, traduzindo uma clás-
sica obrigação contratual inter partes.

567 PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS. 
SÚMULA 543. 

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Có-
digo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promi-
tente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, 
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

563 ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO É PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA Nº 532. 

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação 
do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administra-
tiva.

557 HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO DE FATO DO PRODUTO E PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁ-
VEL.

O aparecimento de grave vício em revestimento (pisos e azulejos), quando já se encontrava devida-
mente instalado na residência do consumidor, configura fato do produto, sendo, portanto, de cinco 
anos o prazo prescricional da pretensão reparatória (art. 27 do CDC).

556 CASO DE INAPLICABILIDADE DO CDC. DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR. 

Não há relação de consumo entre o fornecedor de equipamento médico-hospitatar e o médico que 
firmam contrato de compra e venda de equipamento de ultrassom com cláusula de reserva de do-
mínio e de indexação ao dólar americano, na hipótese em que o profissional de saúde tenha adqui-
rido o objeto do contrato para o desempenho de sua atividade econômica. Com efeito, consumidor 
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço 
oriundo de um fornecedor. Assim, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda 
Seção do STJ, destinatário final é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de cir-
culação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação 
própria. Por isso, fala-se em destinatário final econômico (e não apenas fático) do bem ou serviço, 
haja vista que não basta ao consumidor ser adquirente ou usuário, mas deve haver o rompimento 
da cadeia econômica com o uso pessoal a impedir, portanto, a reutilização dele no processo produ-
tivo, seja na revenda, no uso profissional, na transformação por meio de beneficiamento ou mon-
tagem ou em outra forma indireta. Desse modo, a relação de consumo (consumidor final) não pode 
ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Na hipótese em foco, não se 
pode entender que a aquisição do equipamento de ultrassom, utilizado na atividade profissional do 
médico, tenha ocorrido sob o amparo do CDC.

555 ENVIO DE BOLETOS PARA COBRANÇA E ABUSIVIDADE: 

Não é abusiva a cobrança pelo envio de boletos bancários, quando a cobrança não foi exagerada, 
bem como se deu a opção por outra via de cobrança.

553 POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM “VENDA CASADA”: 

Configura dano moral coletivo in re ipsa a realização de venda casada por operadora de telefonia 
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consistente na prática comercial de oferecer ao consumidor produto com significativa vantagem 
– linha telefônica com tarifas mais interessantes do que as outras ofertadas pelo mercado – e, em 
contrapartida, condicionar a aquisição do referido produto à compra de aparelho telefônico.



77

Relevantes julgamentos do STFProf. Juliano Heinen

www.julianoheinen.com.br

D
IR

EI
TO

 E
M

PR
ES

A
R

IA
L



78

Relevantes julgamentos do STFProf. Juliano Heinen

www.julianoheinen.com.br

573 FACTORING E DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE EMITENTE DE TÍTULO DE CRÉDI-
TO. 

É desnecessária a notificação de emitente de cheque com cláusula “à ordem”, para que o faturiza-
dor que tenha recebido a cártula por meio de endosso possa cobrar o crédito decorrente de opera-
ção de factoring.

572 DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO. 

O reconhecimento da extinção das obrigações não tributárias do falido nos termos do art. 135 do 
Decreto-Lei 7.661/1945 (art. 158 da Lei 11.101/2005) não depende de prova da quitação de tri-
butos.

564 DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CADASTROS DE 
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATOS DE PROTESTOS. 

O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o 
cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos ta-
belionatos de protestos.

564 EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS PROPOSTAS CONTRA DEVEDOR EM RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL. 

Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e a posterior ho-
mologação pelo juízo competente, deverão ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções 
individuais até então propostas contra a recuperanda nas quais se busca a cobrança de créditos 
constantes do plano.

561 FIXAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. 

Quando a relação estabelecida entre as partes for eminentemente comercial, a cláusula que esta-
beleça dever de abstenção de contratação com sociedade empresária concorrente pode irradiar 
efeitos após a extinção do contrato, desde que limitada espacial e temporalmente. Com efeito, a 
restrição à concorrência no ambiente jurídico nacional, em que vige a livre iniciativa privada, é 
excepcional e decorre da convivência constitucionalmente imposta entre as liberdades de inicia-
tiva e de concorrência. Saliente-se que essa mesma preocupação com os efeitos concorrenciais 
potencialmente negativos forneceu substrato doutrinário e ideológico a suportar a vedação de 
restabelecimento em casos de trespasse de estabelecimento. A referida vedação passou a integrar 
o ordenamento jurídico nacional por meio do art. 1.147 do CC, segundo o qual, “Não havendo 
autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, 
nos cinco anos subseqüentes à transferência”.

557 ABRANGÊNCIA DE EXPRESSÃO DOS ARTS. 67, CAPUT, E 84, V, DA LEI 11.101/2005. 

Nos termos dos arts. 67, caput, e 84, V, da Lei 11.101/2005, em caso de decretação de falência, 
serão considerados extraconcursais os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor 
entre a data em que se defere o processamento da recuperação judicial e a data da decretação da 
falência, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos 
de mútuo.

554 RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PROSSEGUIMENTO DAS DEMAIS EXECUÇÕES: 

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem 



79

Relevantes julgamentos do STFProf. Juliano Heinen

www.julianoheinen.com.br

induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobri-
gados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão 
prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que 
dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005.
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566 RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS A MUNICÍPIO. 

A restrição à transferência de recursos federais a Município que possui pendências no Cadastro 
Único de Exigências para Transferências Voluntárias (CAUC) e no Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira do Governo Federal (SIAFI) não pode ser suspensa sob a justificativa de que os 
recursos destinam-se à pavimentação e drenagem de vias públicas.
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571 CONDIÇÃO PARA EXPULSÃO DE REFUGIADO. 

A expulsão de estrangeiro que ostente a condição de refugiado não pode ocorrer sem a regular per-
da dessa condição.
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572 MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME DE FURTO. RECURSO REPETITIVO. 

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tem-
po e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

572 MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME DE ROUBO. RECURSO REPETITIVO. 

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 a perseguição imediata ao agente e recupe-
ração da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

571 PROVA DO CRIME DO ART. 54 DA LEI 9.605/1998. 

É imprescindível a realização de perícia oficial para comprovar a prática do crime previsto no art. 
54 da Lei 9.605/1998. O tipo penal do art. 54 da Lei 9.605/1998 (“Causar poluição de qualquer 
natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que pro-
voquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”) divide-se em duas moda-
lidades: de perigo (“possa resultar em dano à saúde humana”) e de dano (“resulte em dano à saúde 
humana” ou “provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”). Mesmo 
na parte em que se tutela o crime de perigo, faz-se imprescindível a prova do risco de dano à saúde.

571 CONFISSÃO SERÁ CONSIDERADA ATENUANTE QUANDO UTILIZADA PELO MAGISTRA-
DO NO SEU CONVENCIMENTO.. SÚMULA Nº 545. 

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à 
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”.

570 ATIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO INEFICAZ. 

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.

570 TIPICIDADE DA CONDUTA DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM 
REGISTRO VENCIDO. 

A conduta do agente de possuir, no interior de sua residência, armas de fogo e munições de uso 
permitido com os respectivos registros vencidos pode configurar o crime previsto no art. 12 do Lei 
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

569 DIFERENÇA ENTRE ESTELIONATO E CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIO-
NAL. 

Configura o crime contra o Sistema Financeiro do art. 6º da Lei 7.492/1986 - e não estelionato, do 
art. 171 do CP - a falsa promessa de compra de valores mobiliários feita por falsos representantes de 
investidores estrangeiros para induzir investidores internacionais a transferir antecipadamente 
valores que diziam ser devidos para a realização das operações. Não obstante a aparente semelhan-
ça com o delito de estelionato (“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuí-
zo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio 
fraudulento”), entre eles há clara distinção. O delito do art. 6º da Lei 7.492/1986 (“Induzir ou man-
ter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situa-
ção financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente”) constitui crime formal, e 
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não material (não é necessária a ocorrência de resultado, eventual prejuízo econômico caracteriza 
mero exaurimento); não prevê o especial fim de agir do sujeito ativo (“para si ou para outrem”); não 
exige, como elemento obrigatório, o meio fraudulento (artifício, ardil, etc.), apenas a prestação de 
informação falsa ou omissão de informação verdadeira.

569 HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA CONTINUIDADE DELITIVA. 

Não há continuidade delitiva entre os crimes do art. 6º da Lei 7.492/1986 (Lei dos Crimes contra 
o Sistema Financeiro Nacional) e os crimes do art. 1º da Lei 9.613/1998 (Lei dos Crimes de “Lava-
gem” de Dinheiro). Tais delitos não são considerados de “mesma espécie”, para os termos do art. 71 
do CP.

569 NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 

O fato de o denunciado por roubo ter confessado a subtração do bem, negando, porém, o emprego 
de violência ou grave ameaça, é circunstância que não enseja a aplicação da atenuante da confissão 
espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

568 COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DE 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 

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).

568 . 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 preten-
são punitiva de ambos é interrompida a cada provimento jurisdicional (art. 117, § 1º, do CP).

568 CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO REPETITIVO. 

Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código 
Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa 
menor de 14 anos; o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a exis-
tência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.

568 EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO ADIMPLEMENTO DA PENA DE 
MULTA. RECURSO REPETITIVO. 

Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou 
a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecu-
niária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

567 CRIME DE DANO PRATICADO CONTRA A CEF. 

O crime de dano (art. 163 do CP) não será qualificado (art. 163, parágrafo único, III) pelo fato de ser 
praticado contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal (CEF).

567 COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. 
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). 

É suficiente, para a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, do CP, a perí-
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cia realizada, por amostragem, sobre os aspectos externos do material apreendido, sendo desneces-
sária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou de quem os represente.

566 DESNECESSIDADE DE DUPLA IMPUTAÇÃO EM CRIMES AMBIENTAIS. 

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente 
da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome.

563 COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DE VÍTIMA DE CRIMES SEXUAIS. 

Nos crimes sexuais contra vulnerável, a inexistência de registro de nascimento em cartório civil 
não é impedimento a que se faça a prova de que a vítima era menor de 14 anos à época dos fatos.

563 FURTO PRATICADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL GUARNECIDO 
POR MECANISMO DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO 
CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 924. 

A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o 
crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

562 LIMITE TEMPORAL DA MEDIDA DE SEGURANÇA. SÚMULA Nº 527. 

O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstra-
tamente cominada ao delito praticado.

560 INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO PREVISTO NO ART. 
183 DA LEI 9.472/1997. 

Não se aplica o princípio da insignificância à conduta descrita no art. 183 da Lei 9.472/1997 (De-
senvolver clandestinamente atividades de telecomunicação).

560 NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DEMONSTRAR QUE A MERCADORIA ESTÁ IMPRÓPRIA 
PARA O CONSUMO EM CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. 

Para caracterizar o delito previsto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990 (crime contra relação de consu-
mo), 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) nas mercadorias expostas à venda (art. 18, § 6º, II, do CDC, c/c decreto estadual que conceitua 
os requisitos da propriedade ao consumo de alimentos e bebidas para fins de comercialização).

559 PERDA DOS DIAS REMIDOS EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. 

A prática de falta grave impõe a decretação da perda de até 1/3 dos dias remidos, devendo a expres-
são “poderá” contida no art. 127 da Lei 7.210/1984, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 
12.432/2011, ser interpretada como verdadeiro poder-dever do magistrado, ficando no juízo de 
discricionariedade do julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 dos dias 
remidos.

559 HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR CRIME DE LATROCÍ-
NIO. 

Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de latrocínio no qual tenha havido troca de tiros 
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com policiais rodoviários federais que, embora não estivessem em serviço de patrulhamento os-
tensivo, agiam para reprimir assalto a instituição bancária privada.

559 ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL E DEVOLUÇÃO DA VANTAGEM INDEVI-
DA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

Não extingue a punibilidade do crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CP) a devolu-
ção à Previdência Social, antes do recebimento da denúncia, da vantagem percebida ilicitamente, 
podendo a iniciativa, eventualmente, caracterizar arrependimento posterior, previsto no art. 16 do 
CP.

559 CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A 
PESSOA NÃO HABILITADA. 

Para a configuração do crime consistente em “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 
automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso” 
(art. 310 do CTB), não é exigida a demonstração de perigo concreto de dano. Isso porque, no referi-
do 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.

557 FALSA IDENTIDADE E AUTODEFESA. SÚMULA Nº 522. 

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situa-
ção de alegada autodefesa.

556 EFEITOS DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA.

A prescrição da pretensão punitiva do crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do 
CP) permanece suspensa enquanto a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa em razão 
de decisão de antecipação dos efeitos da tutela no juízo cível.

556 INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO PREVI-
DENCIÁRIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 

Nos crimes de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP), o pagamento do débito pre-
videnciário após o trânsito em julgado da sentença condenatória não acarreta a extinção da puni-
bilidade.

556 HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO. 

No delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, es-
tará configurado apenas um crime, ainda que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave 
ameaça contra mais de uma pessoa para a consecução do resultado pretendido

556 REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO EM DIAS NÃO ÚTEIS. 

A remição da pena pelo estudo deve ocorrer independentemente de a atividade estudantil ser de-
senvolvida em dia não útil.

555 PAGAMENTO DE TRIBUTO E CRIME DE DESCAMINHO:
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 O pagamento do tributo devido não extingue a punibilidade do crime de descaminho (art. 334 do 
CP).

554 OMISSÃO DE SOCORRO. MORTE INSTANTÂNEA DA VÍTIMA. CAUSA AUMENTO DE PENA: 

No homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não afasta a causa de aumento de pena pela 
omissão de socorro, salvo se a morte da vítima era evidente, perceptível desde já.

554 CRIME DE MOEDA FALSA E ARREPENDIMENTO POSTERIOR: 

Não se aplica o instituto do arrependimento posterior ao crime de moeda falsa.

553 DOCUMENTO FALSO E NECESSIDADE DE PROVA PERIICIAL: 

Crime de documento falso não precisa necessariamente de prova pericial.
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573 REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
COMPLEMENTAR. 

Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada 
posteriormente revogada devem ser devolvidos, observando-se, no caso de desconto em folha de 
pagamento, o limite de 10% (dez por cento) da renda mensal do benefício previdenciário até a sa-
tisfação integral do valor a ser restituído.

572 RENDA FAMILIAR PER CAPITA PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

Aplica-se o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), por analogia, a pedi-
do de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário 
recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per 
capita prevista no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993.

570 APOSENTADORIA ESPECIAL A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. 

É possível a concessão de aposentadoria especial prevista no art. 57, caput, da Lei 8.213/1991 a 
contribuinte individual do RGPS que não seja cooperado, desde que preenchidos os requisitos le-
gais para tanto.

568 SALÁRIO-FAMÍLIA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

Não incide contribuição previdenciária sobre salário-família.

568 PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE PLEITEAR REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁ-
RIA DECORRENTE DE MORTE. 

O prazo decadencial do direito de revisar o valor do salário de benefício da pensão previdenciária 
por morte mediante o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de aposentadoria 
conta-se após o deferimento do ato de pensionamento.

566 LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS EM DEMANDA PARA O FORNECIMENTO DE ÓRTESES E 
PRÓTESES. 

O INSS é parte legítima para figurar no polo passi vo de demanda cujo escopo seja o fornecimento 
de órteses e próteses a segurado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, não apenas 
quando esses aparelhos médicos sejam necessários à sua habilitação ou reabilitação profissional, 
mas, também, quando sejam essenciais à habilitação social.

566 HABILITAÇÃO TARDIA DE PENSIONISTA MENOR. 

Ainda que o beneficiário seja “pensionista menor”, a pensão por morte terá como termo inicial a 
data do requerimento administrativo - e não a do óbito - na hipótese em que, postulado após trinta 
dias do óbito do segurado, o benefício já vinha sendo pago integralmente a outro dependente pre-
viamente habilitado.
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573 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍ-
ZO. 

Na fase de cumprimento de sentença, não é cabível a apresentação de impugnação fundada em ex-
cesso de execução (art. 475-L, V, do CPC) antes do depósito da quantia devida (art. 475-J, caput, do 
CPC); contudo, se mesmo assim ela for apresentada, não haverá preclusão da faculdade de apresen-
tar nova impugnação a partir da intimação da penhora realizada nos autos (art. 475-J, §1º, do CPC).

573 LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFE-
SA DE JURIDICAMENTE NECESSITADOS. 

A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses indi-
viduais homogêneos de consumidores idosos que tiveram plano de saúde reajustado em razão da 
mudança de faixa etária, ainda que os titulares não sejam carentes de recursos econômicos.

573 PERDA DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PRO-
FERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

 A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto de agravo de instrumento inter-
posto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada.

572 COMPETÊNCIA PARA JULGAR RECURSO EM IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE LOTEAMEN-
TO URBANO. 

Compete à Corregedoria do Tribunal de Justiça ou ao Conselho Superior da Magistratura - e não a 
órgão jurisdicional de segunda instância do Tribunal de Justiça - julgar recurso intentado contra 
decisão de juízo que julga impugnação ao registo de loteamento urbano.

572 SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E SENTENÇA CÍVEL QUE RECONHECE A OCORRÊN-
CIA DE CULPA RECÍPROCA. 

Diante de sentença penal condenatória que tenha reconhecido a prática de homicídio culposo, o 
juízo cível, ao apurar responsabilidade civil decorrente do delito, não pode, com fundamento na 
concorrência de culpas, afastar a obrigação de reparar, embora possa se valer da existência de culpa 
concorrente da vítima para fixar o valor da indenização.

572 IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR MERA DECORRÊN-
CIA DA APLICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO PREVISTA NO ART. 354 DO CC.

 No caso de dívida composta de capital e juros, a imputação de pagamento (art. 354 do CC) insufi-
ciente para a quitação da totalidade dos juros vencidos não acarreta a capitalização do que restou 
desses juros.

572 DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DE JUL-
GAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 

Não é necessária a ratificação do recurso interposto na pendência de julgamento de embargos de 
declaração quando, pelo julgamento dos aclaratórios, não houver modificação do jugado embar-
gado. Assim, a Súmula nº 418 do STJ (“(...) é inadmissível o recurso especial interposto antes da 
publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação”) foi relativizada. O 
recurso interposto antes dos embargos de declaração serem julgados, somente deverá ser ratificado 
ou ter agregadas novas razões se os mencionados embargos modificarem a decisão originária.
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571 CABIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EM MEDIDA CAUTELAR. 

São admissíveis embargos de terceiro em ação cautelar.

571 ENUMERAÇÃO DOS LEGITIMADOS ATIVOS PARA AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

Não é preferencial a ordem de legitimados para o ajuizamento de ação de interdição. De fato, a enu-
meração dos legitimados pelos arts. 1.177 do CPC [de 1973, que corresponde ao art. 747 do CPC de 
2015] e 1.768 do CC é taxativa, mas não é preferencial. Além disso, qualquer pessoa que se enqua-
dre no conceito de parente do Código Civil é parte legítima para propor ação de interdição.

570 ALTERAÇÃO DE POLO ATIVO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO. 

Caso ocorra dissolução da associação que ajuizou ação civil pública, não é possível sua substituição 
no polo ativo por outra associação, ainda que os interesses discutidos na ação coletiva sejam co-
muns a ambas.

570 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. 

A limitação de valor para o direito de preferência previsto no art. 100, § 2º, da CF aplica-se para cada 
precatório de natureza alimentar, e não para a totalidade dos precatórios alimentares de titulari-
dade de um mesmo credor preferencial, ainda que apresentados no mesmo exercício financeiro e 
perante o mesmo devedor.

570 REPETIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR FOR-
ÇA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO REPETITIVO. 

A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previden-
ciários indevidamente recebidos.

569 ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL MEDIANTE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. 

A arrematação de bem imóvel mediante pagamento em prestações (art. 690, § 1º, do CPC) não pode 
ser realizada por preço inferior ao da avaliação, mesmo que realizada em segunda praça.

569 EXECUÇÃO FISCAL E SUBSTITUIÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA POR PENHORA DE DEPÓSI-
TO DE QUANTIA DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. 

Em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública não tem direito de substituir a fiança bancária pres-
tada pela sociedade empresária executada e anteriormente aceita pelo ente público por penhora de 
depósito de quantia destinada à distribuição de dividendos aos acionistas da devedora, a não ser 
que a fiança bancária se mostre inidônea.

569 MULTA DO ART. 475-J DO CPC EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. RECURSO 
REPETITIVO. 

No âmbito do cumprimento de sentença arbitral condenatória de prestação pecuniária, a multa 
de 10% (dez por cento) do artigo 475-J do CPC deverá incidir se o executado não proceder ao paga-
mento espontâneo no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada do mandado de citação devi-
damente cumprido aos autos (em caso de título executivo contendo quantia líquida) ou da intima-
ção do devedor, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial (em havendo 
prévia liquidação da obrigação certificada pelo juízo arbitral).
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568 DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO 
DO SISTEMA RENAJUD. 

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhorá-
veis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção 
dessas informações mediante consulta ao DETRAN.

568 NATUREZA JURÍDICA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO PARA FINS DE EXECU-
ÇÃO. 

O Termo de Acordo de Parcelamento que tenha sido subscrito pelo devedor e pela Fazenda Pública 
deve ser considerado documento público para fins de caracterização de título executivo extrajudi-
cial, apto à promoção de ação executiva, na forma do art. 585, II, do CPC.

567 IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE RECONVENÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

É incabível o oferecimento de reconvenção em embargos à execução.

567 ARGUIÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. 

A compensação de dívida pode ser alegada em contestação. A compensação é meio extintivo da 
obrigação (art. 368 do CC), caracterizando-se como defesa substancial de mérito ou espécie de con-
tradireito do réu.

565 CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. 

Havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, enquanto não 
desconstituída mediante ação rescisória.

565 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DESNECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO. 

É desnecessária a comprovação de prejuízo para que haja condenação ao pagamento de indeniza-
ção por litigância de má-fé (art. 18, caput e § 2º, do CPC).

564 COMPETÊNCIA PARA JULGAR DEMANDA QUE COBRANDO SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 
540. 

Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 
domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu.

564 DENUNCIAÇÃO DA LIDE E SEGURADORA. SÚMULA Nº 537. 

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 com o segurado, ao pagamento 
da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

564 MINISTÉRIO PÚBLICO TEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA A DIS-
CUTIR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DPVAT. CANCELADA A SÚMULA Nº 470. 

O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decor-
rente do DPVAT em benefício do segurado.

564 DESERÇÃO E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 
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Não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de jus-
tiça gratuita.

563 DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO INVER-
TIDA.

Não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso em que o credor 
simplesmente anui com os cálculos apresentados em “execução invertida, ainda que se trate de hi-
pótese de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).

563 HIPÓTESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO EM DEMANDA QUE ENVOLVE O SUS. 

A União não tem legitimidade passiva em ação de indenização por danos decorrentes de erro mé-
dico ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

563 PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE NULIDADE 
DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

Deve ser suspensa a ação reivindicatória de bem imóvel, pelo prazo máximo de um ano (art. 265, 
IV, “a””, do CPC), enquanto se discute, em outra ação, a nulidade do próprio negócio jurídico que 
ensejou a transferência do domínio aos autores da reivindicatória. Isso porque, nessa situação, está 
configurada a prejudicialidade externa entre as ações, de modo que, nos termos do art. 265, IV, “a”, 
do CPC, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) 
cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. Na espécie, 
constata-se que tanto a ação anulatória como a reivindicatória estão dirigidas ao mesmo bem imó-
vel.

563 ALCANCE DA EXPRESSÃO “INSUFICIÊNCIA DO VALOR DO PREPARO” CONTIDA NO § 2º DO 
ART. 511 DO CPC. 

O recolhimento, no ato da interposição do recurso, de apenas uma das verbas indispensáveis ao seu 
processamento (custas, porte de remessa e retorno, taxas ou outras) acarreta a intimação do recor-
rente para suprir o preparo no prazo de cinco dias, e não deserção.

562 LIMITES DAS CAUSAS EM RECURSO REPETITIVO: 

Em julgamentos submetidos ao rito do art. 534-C do CPC, cabe ao STJ traçar as linhas gerais acerca 
da tese aprovada, descabendo a inserção de soluções episódicas ou exceções que porventura pos-
sam surgir em outros indetermináveis casos, sob pena de se ter de redigir verdadeiros tratados so-
bre todos os temas conexos ao objeto do recurso

562 AÇÃO MONITÓRIA E CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA Nº 531 – 

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a men-
ção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

562 SEGURO FACULTATIVO. SÚMULA Nº 529 – 

No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro preju-
dicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.
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560 EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. 

Não está sujeito aos efeitos de decisão reintegratória de posse proferida em processo do qual não 
participou o terceiro de boa-fé que, antes da citação, adquirira do réu o imóvel objeto do litígio.

560 LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 

O advogado substabelecido com reserva de poderes que atuara na fase de conhecimento não possui 
legitimidade para postular, sem a intervenção do substabelecente, os honorários de sucumbência 
fixados nessa fase, ainda que tenha firmado contrato de prestação de serviços, na fase de cumpri-
mento da sentença, com a parte vencedora da ação.

560 APLICABILIDADE DO ART. 191 DO CPC/1973 AOS PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS. 

Aplica-se o art. 191 do CPC/1973 à contagem de prazo nos processos judiciais eletrônicos.

560 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE CONTENHA CLÁUSULA COMPROMISSÓ-
RIA. 

Ainda que possua cláusula compromissória, o contrato assinado pelo devedor e por duas testemu-
nhas pode ser levado a execução judicial relativamente a cláusula de confissão de dívida líquida, 
certa e exigível.

560 IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA USUCAPIÃO.

 O § 5º do art. 219 do CPC (O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição) não autoriza a declaração, de 
ofício, da usucapião. No ordenamento jurídico brasileiro, existem duas formas de prescrição: (i) 
a prescrição extintiva e (ii) a prescrição aquisitiva. A prescrição extintiva (i) a prescrição propria-
mente dita  conduz à perda do direito de ação por seu titular negligente, ao fim de certo lapso de 
tempo. Por sua vez, a prescrição aquisitiva (ii) –usucapião faz com que um determinado direito seja 
adquirido pela inércia e pelo lapso temporal. Ambas têm em comum os elementos tempo e inércia 
do titular, mas, enquanto na primeira eles dão lugar à extinção do direito, na segunda produzem a 
sua aquisição. Realmente, o § 5º do art. 219 do CPC não estabeleceu qualquer distinção em relação à 
espécie de prescrição. Sendo assim, num primeiro momento, poder-se-ia cogitar ser possível ao jul-
gador declarar de ofício a aquisição mediante usucapião de propriedade. Entretanto, essa assertiva 
não pode ser aplicada.

560 REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC NO CASO DE 
SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 
380. 

No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se 
indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após o acertamento, (ii) a intimação do deve-
dor, na figura do seu advogado, para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias. Para 
as sentenças condenatórias ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e para aquelas que 
tenham por objeto a entrega de coisa, a execução do julgado far-se-á na forma dos arts. 461 e 461-A 
do CPC; para aquelas em que determinado o pagamento de quantia em dinheiro ou na qual a obri-
gação possa assim ser convertida, o procedimento é o previsto no art. 475-J do CPC. Neste último 
caso, a finalidade da multa imposta para o caso de não pagamento foi a de mitigar a apresentação de 
defesas e impugnações meramente protelatórias, incentivando a pronta satisfação do direito pre-
viamente reconhecido. Todavia, a própria legislação define que, no caso de condenação a prestação 
em dinheiro, a multa em caso de inadimplemento somente poderá incidir sobre título judicial re-
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presentativo de quantia certa ou já fixada em liquidação, e depois de passado o prazo ali estipulado. 
Isso porque a liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença.

559 HIPÓTESE DE CONEXÃO ENTRE PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. 

Pode ser reconhecida a conexão e determinada a reunião para julgamento conjunto de um processo 
executivo com um processo de conhecimento no qual se pretenda a declaração da inexistência da 
relação jurídica que fundamenta a execução, desde que não implique modificação de competência 
absoluta.

559 COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

Compete à Justiça Estadual e não à Justiça Federal processar e julgar ação civil pública de improbi-
dade administrativa na qual se apure irregularidades na prestação de contas, por ex-prefeito, re-
lacionadas a verbas federais transferidas mediante convênio e incorporadas ao patrimônio muni-
cipal, a não ser que exista manifestação de interesse na causa por parte da União, de autarquia ou 
empresa pública federal.

559 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE DE 
RECLAMAÇÃO E DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

Não é cabível reclamação, tampouco pedido de uniformização de jurisprudência, ao STJ contra 
acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública sob a alegação de que a decisão 
impugnada diverge de orientação fixada em precedentes do STJ. O sistema para o processamento e 
julgamento de causas em juizados especiais é composto por três microssistemas. Cada um deles é 
submetido a regras específicas de procedimento, inclusive com relação ao mecanismo de uniformi-
zação de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do STJ. No âm-
bito do microssistema dos Juizados Especiais Estaduais Comuns, instituídos pela Lei 9.099/1995, 
o mecanismo é a reclamação, nas hipóteses do art. 1º da Resolução 12/2009 do STJ, ou seja, quando 
decisão de Turma Recursal contrariar: a) jurisprudência do STJ; b) súmula do STJ; ou c) orientações 
decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C. Já no que se 
refere aos Juizados Especiais Federais instituídos pela Lei 10.259/2001, é o pedido de uniformi-
zação de jurisprudência que é cabível quando a orientação da Turma Nacional de Uniformização 
contrariar (art. 14, § 4º): a) jurisprudência dominante do STJ; ou b) súmula do STJ. Finalmente, 
quanto ao mais recente microssistema, instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fa-
zenda Pública), é cabível o pedido de uniformização de jurisprudência quando (arts. 18 e 19): a) as 
Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes; ou b) a decisão profe-
rida estiver em contrariedade com súmula do STJ. Percebe-se, portanto, que foi opção expressa do 
legislador restringir apenas às duas hipóteses acima o cabimento do pedido de uniformização de 
jurisprudência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, havendo silêncio eloquente quanto a to-
das as demais hipóteses. Desse modo, o caso em que a parte alega que o acórdão da Turma Recursal 
no subsistema do Juizado Especial da Fazenda Pública viola precedentes do STJ não se amolda às 
hipóteses de cabimento de pedido de uniformização de jurisprudência.

558 INEXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM EMBARGOS À MONITÓRIA. 

Não se exige o recolhimento de custas iniciais para oferecer embargos à ação monitória.

558 POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA POR MÁ-FÉ DO DEVEDOR. 

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 
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em benefício da família, oferecendo o imóvel em garantia e renunciando expressamente ao ofere-
cimento de qualquer defesa, de modo que, descumprido o acordo, a execução prosseguiria com a 
avaliação e praça do imóvel.

558 LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA PENDENTE DE PAGAMENTO IM-
POSTA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA Nº 521. 

A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença con-
denatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.

557 CONFLITO ENTRE DUAS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. 

É possível acolher alegação de coisa julgada formulada em sede de exceção de pré-executividade 
caso se verifique, na fase de execução, que o comando da sentença exequenda transitada em julga-
do conflita com o comando de outra sentença, anteriormente transitada em julgado, proferida em 
idêntica demanda.

557 ALCANCE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevale-
cerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos 
do processo – alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, 
as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução –, 
somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal.

556 INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. 

A mera alegação de que houve um erro de julgamento não é apta a justificar a aplicação da teoria da 
relativização da coisa julgada com vistas a desconstituir decisão que, em sede de incidente de habi-
litação de crédito, fixou equivocadamente os honorários advocatícios com base no § 3º do art. 20 do 
CPC - quando deveria ter utilizado o § 4º do referido dispositivo -, ainda que o valor dos honorários 
seja excessivo e possa prejudicar os demais credores concursais.

556 CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO 
E ATO JURÍDICO PERFEITO. 

Cabe recurso especial - e não recurso extraordinário - para examinar se ofende o art. 6º da Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) a interpretação feita pelo acórdão recorrido dos 
conceitos legais de direito adquirido e de ato jurídico perfeito a qual ensejou a aplicação de lei nova 
a situação jurídica já constituída quando de sua edição.

556 ALCANCE DA REGRA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA LACP E DO CDC. 

Não é possível estender a regra de isenção prevista no art. 18 da Lei 7.347/1985 (LACP) e no art. 87 
da Lei 8.078/1990 (CDC) à propositura de ações ou incidentes processuais que não estão previstos 
nos referidos artigos. Isso porque a regra contida nos referidos dispositivos legais - que isenta o 
autor de ações civis públicas e de ações coletivas do adiantamento de custas, emolumentos, hono-
rários periciais e quaisquer outras despesas -, por ser regra de isenção tributária, deve ser interpre-
tada restritivamente (art. 111 do CTN). Com efeito, observa-se que as custas judiciais têm, de fato, 
natureza tributária, sendo consideradas taxas nos termos do art. 145, II, da CF.

556 INCIDENTE PROCESSUAL DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DE 
CUSTAS JUDICIAIS NO ÂMBITO DO STJ: 
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Não se pode exigir, no âmbito do STJ, o recolhimento de custas judiciais quando se tratar de inci-
dente processual de impugnação ao valor da causa, conforme a Lei 11.636/2007.

556 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA. 

Em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devi-
damente atualizado monetariamente, exceto se houver comprovação de que o benefício econômi-
co pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, hipótese em que o impugnante 
deverá demonstrar, com precisão, o valor correto que entende devido para a ação rescisória, ins-
truindo a inicial da impugnação ao valor da causa com os documentos necessários à comprovação 
do alegado.

556 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL TEM LEGITIMIDADE PARA ATUAR DIRETAMENTE 
COMO PARTE EM RECURSO SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O STJ.

556 NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO DE SÚMULA. SÚMULA Nº 518:

 Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em ale-
gada violação de enunciado de súmula.

556 HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA Nº 517. 

São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, de-
pois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da 
parte executada.

556 REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NÃO GERA HONORÁRIOS. SÚMULA Nº 19. 

Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários 
advocatícios.

555 SUSPENSÃO DO PROCESSO E LIMITE TEMPORAL. 

A suspensão do processo determinada com base no art. 110 do CPC não pode superar um ano, de 
modo que, ultrapassado esse prazo, pode o juiz apreciar a questão prejudicial.

554 IMPENHORABILIDADE DE VERBA RESCISÓRIA ORIUNDA DE DEMANDA TRABALHISTA. 

É impenhorável a quantia oriunda do recebimento, pelo devedor, de verba rescisória trabalhista 
posteriormente poupada em mais de um fundo de investimento, desde que a soma dos valores não 
seja superior a quarenta salários mínimos. 

554 RECURSO ADESIVO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. 

Concedida antecipação dos efeitos da tutela em recurso adesivo, não se admite a desistência do 
recurso principal de apelação, ainda que a petição de desistência tenha sido apresentada antes do 
julgamento dos recursos. 

553 REQUISITOS DA INICIAL DE EXECUÇÃO FISCAL. 

Na inicial de execução fiscal não se precisa indicar o RG, o CPF e o CNPJ da parte executada.
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553 AÇÃO DE INTERDIÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) E NECESSIDADE DE 
CURADOR À LIDE. 

Nas ações de interdição não ajuizadas pelo MP, a função de defensor do interditando deverá ser 
exercida pelo próprio órgão ministerial, não sendo necessária, portanto, nomeação de curador à 
lide. 
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573 ORDEM DE FORMULAÇÃO DO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO ENQUANTO TESE DEFENSIVA 
PRINCIPAL EM RELAÇÃO AO QUESITO DA DESCLASSIFICAÇÃO. 

A tese absolutória de legitima defesa, quando constituir a tese principal defensiva, deve ser quesi-
tada ao Conselho de Sentença antes da tese subsidiária de desclassificação em razão da ausência de 
animus necandi.

571 PERDA DOS DIAS EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. 

Reconhecida falta grave, a perda de até 1/3 do tempo remido (art. 127 da LEP) pode alcançar dias 
de trabalho anteriores à infração disciplinar e que ainda não tenham sido declarados pelo juízo da 
execução no cômputo da remição.

571 DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 

A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular pro-
movida pelo Conselho de Sentença em plenário do Tribunal do Júri, mediante o reconhecimento da 
denominada cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP), não pressupõe a elaboração de 
quesito acerca de qual infração menos grave o acusado quis participar.

571 COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR TENTATIVA DE RESGATE DE PRECATÓRIO 
FEDERAL CREDITADO EM FAVOR DE PARTICULAR. 

Compete à Justiça Estadual - e não à Justiça Federal - processar e julgar tentativa de estelionato (art. 
171, caput, c/c o art. 14, II, do CP) consistente em tentar receber, mediante fraude, em agência do 
Banco do Brasil, valores relativos a precatório federal creditado em favor de particular.

571 COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SÚ-
MULA Nº 546. 

“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.”.

569 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 retra-
tação é o pedido de justificação (art. 861 do CPC), ainda que ela já tenha se retratado por escritura 
pública.

568 UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS FALSOS DA RECEITA FEDERAL E COMPETÊNCIA. 

O fato de os agentes, utilizando-se de formulários falsos da Receita Federal, terem se passado por 
Auditores desse órgão com intuito de obter vantagem financeira ilícita de particulares não atrai, 
por si só, a competência da Justiça Federal. Isso porque, em que pese tratar-se de uso de documento 
público, observa-se que a falsidade foi empregada, tão somente, em detrimento de particular. As-
sim sendo, se se pudesse cogitar de eventual prejuízo sofrido pela União, ele seria apenas reflexo, 
na medida em que o prejuízo direto está nitidamente limitado à esfera individual da vítima, uma 
vez que as condutas em análise não trazem prejuízo direto e efetivo a bens, serviços ou interesses 
da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF).

567 RECUSA INJUSTIFICADA DO APENADO AO TRABALHO CONSTITUI FALTA GRAVE. 
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Constitui falta grave na execução penal a recusa injustificada do condenado ao exercício de traba-
lho interno. O art. 31 da Lei 7.210/1984 (LEP) determina a obrigatoriedade do trabalho ao apenado 
condenado à pena privativa de liberdade, na medida de suas aptidões e capacidades, sendo sua exe-
cução, nos termos do art. 39, V, da referida Lei, um dever do apenado.

567 AÇÃO PENAL INCONDICIONADA PARA CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MU-
LHER. SÚMULA 542. 

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher 
é pública incondicionada.

565 DEFESA PRÉVIA COM PEDIDO DE INDICAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS A POSTERIORI. 

O magistrado pode, de forma motivada, deferir o pedido apresentado em resposta à acusação pela 
defensoria pública no sentido de lhe ser permitida a indicação do rol de testemunhas em momento 
posterior, tendo em vista que ainda não teria tido a oportunidade de contatar o réu.

565 ESTELIONATO E FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR A PERSECUÇÃO PENAL. 

Compete ao juízo do foro onde se encontra localizada a agência bancária por meio da qual o suposto 
estelionatário recebeu o proveito do crime - e não ao juízo do foro em que está situada a agência na 
qual a vítima possui conta bancária - processar a persecução penal instaurada para apurar crime de 
estelionato no qual a vítima teria sido induzida a depositar determinada quantia na conta pessoal 
do agente do delito. Com efeito, a competência é definida pelo lugar em que se consuma a infra-
ção, nos termos do art. 70 do CPP. Dessa forma, cuidando-se de crime de estelionato, tem-se que a 
consumação se dá no momento da obtenção da vantagem indevida, ou seja, no momento em que o 
valor é depositado na conta corrente do autor do delito, passando, portanto, à sua disponibilidade.

565 ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. 

Na ação penal pública incondicionada, a vítima não tem direito líquido e certo de impedir o arqui-
vamento do inquérito ou das peças de informação.

564 FALTA DISCIPLINAR SÓ PODE SER RECONHECIDA QUANDO CUMPRIDOS CERTOS REQUI-
SITOS PROCEDIMENTAIS. SÚMULA Nº 533. 

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindí-
vel a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, asse-
gurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

564 FALTA GRAVE E PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA Nº 534. 

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumpri-
mento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

564 FALTA GRAVE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA COMUTAÇÃO OU INDULTO. SÚMULA Nº 
535. 

A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

564 CRIMES TIPIFICADOS NA LEI MARIA DA PENHA NÃO ADMITEM SUSPENSÃO CONDICIO-
NAL DO PROCESSO OU TRANSAÇÃO. SÚMULA Nº 536. 
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A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos su-
jeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

564 FLAGRANTE NO CRIME DE CONCUSSÃO. 

No crime de concussão, a situação de flagrante delito configura-se pela exigência - e não pela entre-
ga - da vantagem indevida.

564 REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. 

A atividade de leitura pode ser considerada para fins de remição de parte do tempo de execução da 
pena.

562 TRABALHO EXTRAMUROS E REMIÇÃO: 

É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fecha-
do ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.

562 COMPETÊNCIA PARA JULGAR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO UTILIZANDO O SERVI-
ÇOS POSTAL. SÚMULA Nº 528 – 

Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal proces-
sar e julgar o crime de tráfico internacional

562 FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL E TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA Nº 526 – 

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 pro-
cesso penal instaurado para apuração do fato.

561 INFLUÊNCIA DA REINCIDÊNCIA NO CÁLCULO DE BENEFÍCIOS NO DECORRER DA EXECU-
ÇÃO PENAL. 

Na definição do requisito objetivo para a concessão de livramento condicional, a condição de rein-
cidente em crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ainda 
que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas 
das condenações.

561 CABIMENTO DE HC PARA ANÁLISE DE AFASTAMENTO DE CARGO DE PREFEITO. 

É cabível impetração de habeas corpus para que seja analisada a legalidade de decisão que determi-
na o afastamento de prefeito do cargo, quando a medida for imposta conjuntamente com a prisão.

560 MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO RECORRÍVEL A REGIME 
PRISIONAL SEMIABERTO. 

A prisão preventiva pode ser mantida por ocasião da sentença condenatória recorrível que aplicou 
o regime semiaberto para o cumprimento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmen-
te a justificaram e que seu cumprimento se adeque ao modo de ex ecução intermediário aplicado.

560 HIPÓTESE EM QUE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO NÃO 
GERA RECONHECIMENTO DE NULIDADE. 



106

Relevantes julgamentos do STFProf. Juliano Heinen

www.julianoheinen.com.br

A intimação do defensor dativo apenas pela impressa oficial não implica reconhecimento de nuli-
dade caso este tenha optado expressamente por esta modalidade de comunicação dos atos proces-
suais, declinando da prerrogativa de ser intimado pessoalmente.

560 IMPOSSIBILIDADE DE SEGURADORA INTERVIR COMO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO EM 
PROCESSO QUE APURE HOMICÍDIO DO SEGURADO. 

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 segu-
rado.

559 COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME COMETIDO A BORDO DE NAVIO. 

Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime praticado a bordo de embarcação estrangeira 
privada de grande porte ancorada em porto brasileiro e em situação de potencial deslocamento 
internacional, ressalvada a competência da Justiça Militar. De fato, o art. 109, IX, da CF determina 
a competência da Justiça Federal para processar e julgar “os crimes cometidos a bordo de navios ou 
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar.

558 INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DO CPP NOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS QUE 
TRAMITEM ORIGINARIAMENTE NO STJ. 

Se membro do MPF, atuando no STJ, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer 
peças de informação que tramitem originariamente perante esse Tribunal Superior, este, mesmo 
considerando improcedentes as razões invocadas, deverá determinar o arquivamento solicitado, 
sem a possibilidade de remessa para o Procurador-Geral da República, não se aplicando o art. 28 do 
CPP.

558 SAÍDA TEMPORÁRIA E DELEGAÇÃO DA SUA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA Nº 520. 

O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de 
delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional.

557 INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM HABEAS CORPUS. 

Admite-se a intervenção do querelante em habeas corpus oriundo de ação penal privada.

557 MUTATIO LIBELLI E DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DOLOSO PARA A FORMA CUL-
POSA DO CRIME. 

Quando na denúncia não houver descrição sequer implícita de circunstância elementar da modali-
dade culposa do tipo penal, o magistrado, ao proferir a sentença, não pode desclassificar a conduta 
dolosa do agente assim descrita na denúncia para a forma culposa do crime, sem a observância do 
regramento previsto no art. 384, caput, do CPP. Com efeito, o dolo direto é a vontade livre e cons-
ciente de realizar a conduta descrita no tipo penal. A culpa, por sua vez, decorre da violação ao de-
ver objetivo de cuidado, causadora de perigo concreto ao bem jurídico tutelado. A par disso, frise-se 
que, segundo a doutrina, “no momento de se determinar se a conduta do autor se ajusta ao tipo 
de injusto culposo é necessário indagar, sob a perspectiva ex ante, se no momento da ação ou da 
omissão era possível, para qualquer pessoa no lugar do autor, identificar o risco proibido e ajustar a 
conduta ao cuidado devido (cognoscibilidade ou conhecimento do risco proibido e previsibilidade 
da produção do resultado típico).
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557 ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NO CUMPRIMENTO DE MANDANDO DE BUSCA E 
APREENSÃO EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. 

É lícita a apreensão, em escritório de advocacia, de drogas e de arma de fogo, em tese pertencentes 
a advogado, na hipótese em que outro advogado tenha presenciado o cumprimento da diligência 
por solicitação dos policiais, ainda que o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para 
apreender arma de fogo supostamente pertencente a estagiário do escritório – e não ao advogado – 
e mesmo que no referido mandado não haja expressa indicação de representante da OAB local para 
o acompanhamento da diligência.

556 UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO DE BEM APREENDIDO. 

É possível a aplicação analógica dos arts. 61 e 62 da Lei 11.343/2006 para admitir a utilização pelos 
órgãos públicos de aeronave apreendida no curso da persecução penal de crime não previsto na Lei 
de Drogas, sobretudo se presente o interesse público de evitar a deterioração do bem.

555 NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, PROFERIDA POR JUIZ ABSOLUTA-
MENTE INCOMPETENTE: 

Quando a autoridade que receber a denúncia for incompetente em razão de prerrogativa de foro do 
réu, o recebimento da peça acusatória será ato absolutamente nulo e, portanto, não interromperá 
a prescrição. 

555 DESTRUIÇÃO DE TÍTULO ELEITORAL POR TERCEIRO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FE-
DERAL:

Compete à Justiça Federal – e não à Justiça Eleitoral – processar e julgar o crime caracterizado pela 
destruição de título eleitoral de terceiro, quando não houver qualquer vinculação com pleitos elei-
torais e o intuito for, tão somente, impedir a identificação pessoal.

554 CRIME DE OMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL: 

Compete à Justiça Federal – e não à Justiça Estadual – processar e julgar o crime caracterizado pela 
omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP).

554 PRISÃO DOMICILIAR E INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO: 

A inexistência de casa de albergado na localidade da execução da pena não gera o reconhecimento 
de direito ao benefício da prisão domiciliar quando o paciente estiver cumprindo a reprimenda em 
local compatível com as regras do regime aberto.

553 COMPETÊNCIA PARA JULGAR DESACATO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA 
CONTRA POLICIAL MILITAR DE SERVIÇO EM LOCAL ESTRANHO À ADMINISTRAÇÃO MILI-
TAR: 

Compete à Justiça Comum Estadual – e não à Justiça Militar Estadual – processar e julgar suposto 
crime de desacato praticado por policial militar de folga contra policial militar de serviço em local 
estranho à administração militar.
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573 INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS. 
RECURSO REPETITIVO. 

Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas.

572 AUMENTO DA ALÍQUOTA DA COFINS E SOCIEDADES CORRETORAS DE SEGUROS. RECUR-
SO REPETITIVO. 

As “sociedades corretoras de seguros” estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1º, da 
Lei 8.212/1991.

571 CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO E CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO POR 
OCASIÃO DE SEU PAGAMENTO. 

Se pessoa jurídica adquire por meio de cessão de direito precatório cujo beneficiário seja pessoa 
física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (art. 46 da Lei 8.541/1992) na ocasião 
do pagamento da carta precatória deverá ser realizado com base na alíquota que seria aplicável à 
pessoa física cedente, ainda que a alíquota aplicável a pessoa física seja maior do que a imposta a 
pessoa jurídica.

569 ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA VIA SATÉLITE. 

Caso o prestador de serviços de televisão por assinatura via satélite forneça pacote de canais por 
valor fixo mensal para assinantes localizados em outros estados federados, deve-se recolher o ICMS 
em parcelas iguais para as unidades da Federação em que estiverem localizados o prestador e o to-
mador.

568 INCIDÊNCIA DE IR SOBRE LUCROS CESSANTES. 

Os valores percebidos, em cumprimento de decisão judicial, a título de pensionamento por redução 
da capacidade laborativa decorrente de dano físico causado por terceiro são tributáveis pelo Impos-
to de Renda (IR). Para a materialização da hipótese de incidência do IR, requer-se, simplesmente, a 
existência de acréscimo patrimonial, consistente na aquisição de riqueza nova, independentemen-
te da fonte ou procedência do ganho, exceto em situações de imunidade ou isenção.

564 ABRANGÊNCIA DO TERMO INSUMO PARA EFEITOS DA SISTEMÁTICA DE NÃO CUMULA-
TIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E DA COFINS. 

Os materiais de limpeza/desinfecção e os serviços de dedetização usados no âmbito produtivo de 
contribuinte fabricante de gêneros alimentícios devem ser considerados como “insumos” para 
efeitos de creditamento na sistemática de não cumulatividade na cobrança da contribuição ao PIS/
PASEP (Lei 10.637/2002) e da COFINS (Lei 10.833/2003).

564 REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO-GERENTE. 

É possível redirecionar a execução fiscal contra o sócio-gerente que exercia a gerência por ocasião 
da dissolução irregular da sociedade contribuinte, independentemente do momento da ocorrência 
do fato gerador ou da data do vencimento do tributo.

560 JUROS E CORREÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIA. SÚMULA Nº 523.

 A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve correspon-
der à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, 
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em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer 
outros índices.

560 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN PARA SOCIEDADES QUE INTERMEDIAM MÃO-DE-OBRA. 
SÚMULA Nº 524. 

No tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço 
prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entre-
tanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contra-
tados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra.

559 OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM EXECUÇÃO FISCAL. 

O inciso II do art. 9° da Lei 6.830/1980 (LEF), alterado pela Lei 13.043/2014, que faculta expressa-
mente ao executado a possibilidade de oferecer fiança bancária ou seguro garantia nas execuções 
fiscais, possui aplicabilidade imediata aos processos em curso.

557 NÃO INCIDE IPI NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE VEÍCULO IMPORTADO POR CONSU-
MIDOR PARA USO PRÓPRIO. 

Isso porque o fato gerador da incidência do tributo é o exercício de atividade mercantil ou asseme-
lhada, quadro no qual não se encaixa o consumidor final que importa o veículo para uso próprio 
e não para fins comerciais. Ademais, ainda que assim não fosse, a aplicação do princípio da não 
cumulatividade afasta a incidência do IPI.

556 CONTRIBUIÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. SÚMULA Nº 520: 

A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970), 
devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 
e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS.

556 PENA DE PERDA DE VEÍCULO CONDUTOR DE MERCADORIA SUJEITA À PENA DE PERDI-
MENTO. 

Dá ensejo à pena de perda do veículo a conduta dolosa do transportador que utiliza veículo próprio 
para conduzir ao território nacional mercadoria estrangeira sujeita à pena de perdimento, inde-
pendentemente de o valor do veículo ser desproporcional ao valor das mercadorias apreendidas.

556 GARANTIA ESTENDIDA E BASE DE CÁLCULO DO ICMS. 

O valor pago pelo consumidor final ao comerciante a título de “seguro de garantia estendida” não 
integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de compra e venda da mercadoria.


