FICHA DE JURISPRUDÊNCIA VI
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
6. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros: teoria geral. Intervenção de terceiros –
espécies (I) – Assistência.
CPC 2015, litisconsortes com diferentes procuradores, e processos físicos
O artigo 229 do CPC de 2015, aprimorando a norma disposta no artigo 191 do código
revogado, determina que, apenas nos processos físicos, os litisconsortes que tiverem
diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em
dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal,
independentemente de requerimento. A impossibilidade de acesso simultâneo aos autos
físicos constitui a ratio essendi do prazo diferenciado para litisconsortes com
procuradores distintos, tratando-se de norma processual que consagra o direito
fundamental do acesso à justiça.
STJ. (REsp 1693784/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018)
Litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito pública e competência
A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra
massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é
do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar
ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização
judiciária.
STJ. Recurso Repetitivo. REsp 1.643.856-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção,
por unanimidade, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017. (Tema 976)
Litisconsórcio, usucapião e citação dos confrontantes
A ausência de citação dos confinantes e respectivos cônjuges na ação de usucapião
ensejará nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo.(...) De plano, destaca-se
que, na ação de usucapião, com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no
registro de imóveis, é indispensável a citação destes (e demais compossuidores e
condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente
ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável. Por outro lado, no tocante à
citação do confrontante, apesar de amplamente recomendável, a sua falta não acarretará,
por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente
pela finalidade de seu chamamento e, pelo fato de que seu liame no processo é bem
diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva
da ação especial, denominado, pela doutrina, de litisconsórcio sui generis. No ponto,
como sabido, o processo moderno é infenso às nulidades estéreis, sem que haja proteção
de qualquer valor relevante para tanto ou que se verifique efetivo prejuízo às partes.
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STJ. REsp 1.432.579-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em
24/10/2017, DJe 23/11/2017
Litisconsórcio e ação rescisória que busca desconstituir sentença condenatória que
fixa honorários sucumbenciais
A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória que fixou
honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser proposta não apenas contra o titular do
crédito principal formado em juízo, mas também contra o advogado em favor de quem
foi fixada a verba honorária.
STJ. REsp 1.651.057-CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/5/2017, DJe
26/5/2017.
Litisconsórcio facultativo e ação de reparação por ato ilícito causado por menor
Em ação indenizatória decorrente de ato ilícito, não há litisconsórcio necessário entre o
genitor responsável pela reparação (art. 932, I, do CC) e o menor causador do dano. É
possível, no entanto, que o autor, por sua opção e liberalidade, tendo em conta que os
direitos ou obrigações derivem do mesmo fundamento de fato ou de direito (art. 46, II,
CPC/73) intente ação contra ambos – pai e filho –, formando-se um litisconsórcio
facultativo e simples. (...) Caso a vítima opte por demandar desde logo o incapaz e o seu
responsável, segundo doutrina, "pode fazer um cúmulo eventual de pedidos a que se
refere o art. 289 do Código de Processo Civil. O primeiro pedido deve ser de
condenação dos responsáveis pelo incapaz a reparar o dano. O segundo pedido deve ser
formulado para, na eventualidade de não ser possível aos responsáveis pelo incapaz
reparar o dano por insuficiência de meios ou por restar comprovado que eles não tinham
a obrigação de indenizar, o próprio incapaz ser condenado a reparar o dano. A
somatória da pluralidade de partes (litisconsórcio) e do cúmulo de pedidos a que se
refere o art. 289 do Código de Processo Civil recebe o nome de litisconsórcio eventual.
Por outro lado, aquele que foi lesado pode optar por propor ação apenas em face dos
responsáveis pelo incapaz". Nessas circunstâncias, o autor estará, sabidamente, com
relação ao menor, ciente de que este patrimônio só será atingido subsidiariamente e de
forma mitigada; por outro lado, em caso de improcedência da primeira demanda contra
o representante, terá afastado o inconveniente de ter que propor nova ação em face do
incapaz.
STJ. REsp 1.436.401-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado
em 2/2/2017, DJe 16/3/2017.
Litisconsórcio e ação de despejo
A ação de despejo não exige a formação de litisconsórcio ativo necessário. (...)
Inicialmente, não há margem para dúvida, na jurisprudência do STJ, acerca da
existência de solidariedade entre os locadores, quando não houver ressalva no
instrumento contratual, conforme disposição do art. 2º da Lei de Locações (Lei n.
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8.245/1991). Ademais, quando há diversos locatários para um mesmo imóvel, este STJ
entendeu pela existência de litisconsórcio passivo necessário, devendo haver a citação
de todos os locatários para o devido processamento da ação. Por outro lado, parece não
subsistir os motivos que conduzam à necessidade de formação de litisconsórcio ativo
necessário, quando da multiplicidade de locadores. Isso porque, em primeiro lugar, não
há que se mencionar o intuito protetivo do instituto com relação aos proprietários do
imóvel, que certamente prescindem dessa garantia. Ademais, o art. 114 do CPC/2015
afirma a regra geral quanto à formação do litisconsórcio, a qual fica restrita à
necessidade de citação de todos para a eficácia da sentença. Por sua vez, o art. 2º, caput,
da Lei de Locações estipula uma regra de direito material com relação à solidariedade,
ao dispor que: "Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que
são solidários se o contrário não se estipulou". No entanto, é cediço que da
solidariedade não se extrai, como consequência necessária, a formação de litisconsórcio
necessário para a resolução deste conflito. De fato, acerca do tema do litisconsórcio
ativo necessário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que sua aceitação
deve ocorrer apenas em situações excepcionalíssimas, em razão da potencial ofensa ao
direito constitucional de ação e de acesso à justiça. No entanto, tratando-se de
condomínio, deve-se aplicar à hipótese a regra insculpida no art. 1.314 do CC/2002,
segundo a qual "cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela
exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro,
defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la" e, assim, permitir que
um dos condôminos colocadores exerça a prerrogativa de encerrar o contrato de
locação. Dessa forma, não há razão para que se inclua entre as situações excepcionais
para a formação do litisconsórcio ativo necessário o pedido de despejo por
encerramento do contrato de locação.
STJ. REsp 1.737.476-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade,
julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020
Débito condominial. Imóvel que passa a pertencer apenas à ex-companheira que não
figurou na ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora do bem.
Possibilidade. Obrigação propter rem.
O imóvel gerador dos débitos condominiais pode ser objeto de penhora em
cumprimento de sentença, ainda que somente o ex-companheiro tenha figurado no polo
passivo da ação de conhecimento. (...) Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de
pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, é obrigação
"própria da coisa", ou, ainda, assumida "por causa da coisa". Por isso, a pessoa do
devedor se individualiza exclusivamente pela titularidade do direito real, desvinculada
de qualquer manifestação da vontade do sujeito. Havendo mais de um proprietário do
imóvel, como ordinariamente ocorre entre cônjuges ou companheiros, a
responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais é solidária, o que, todavia,
não implica exigência de litisconsórcio necessário entre os co-proprietários, podendo o
3

condomínio demandar contra qualquer um deles ou contra todos em conjunto, conforme
melhor lhe aprouver. Na hipótese, à época da fase de conhecimento, o imóvel
encontrava-se registrado em nome dos dois companheiros, mostrando-se válido e eficaz
o acordo firmado por apenas um dos proprietários com o condomínio. No caso, não
sendo efetuado o pagamento do débito, é viável a penhora do imóvel gerador das
despesas, ainda que, nesse novo momento processual, esteja o bem registrado apenas
em nome da ex-companheira, que não participou da fase de conhecimento.
STJ. REsp 1.683.419-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade,
julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020
Planos e seguros de saúde. Ação coletiva vindicando descumprimento de norma
emitida pela ANS. Litisconsórcio passivo necessário da União e da ANS.
Imprescindibilidade.
Há litisconsórcio passivo necessário da União e da Agência Nacional de Saúde em ação
coletiva que afete a esfera do poder regulador da entidade da Administração Pública.
(...) Trata-se de ação coletiva que tem como causa de pedir a invocação de que a
Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - Consu, reproduzida em
cláusulas de contratos de planos e seguros de saúde das rés, alegadamente extrapolou os
lindes estabelecidos pela Lei n. 9.656/1998, ao impor o limite, no período de carência
contratual, de 12 horas para atendimento aos beneficiários dos planos ambulatoriais e
hospitalares. Com efeito, o exame da higidez do ato administrativo é questão prejudicial
ao acolhimento do pedido, que implica tacitamente obstar seus efeitos, ao fundamento
de violação de direito de terceiros (beneficiários de planos e seguros de saúde). Por um
lado, o art. 4º, incisos I, XXIX e XXX, da Lei n. 9.961/2000 estabelece que compete à
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS: I - propor políticas e diretrizes gerais
ao Conselho de Saúde Suplementar - Consu para a regulação do setor de saúde
suplementar; XXIX - fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei n. 9.656, de 1998,
e de sua regulamentação; XXX - aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei n.
9.656, de 1998, e de sua regulamentação. Por outro lado, o contrato (o regulamento
contratual) não se confunde com o instrumento contratual, sendo as normas legais e os
atos das autoridades constituídas - notadamente em se tratando de relação contratual a
envolver a saúde suplementar, que sofre forte intervenção estatal -, juntamente com a
vontade das partes (que exprime o poder de autonomia), os agentes típicos das
limitações à liberdade contratual dos particulares, isto é, são as fontes do regulamento
contratual, para cuja concreta determinação, segundo as circunstâncias e em diferentes
medidas, podem concorrer. Nos termos do art. 47 do CPC/1973, há litisconsórcio
necessário quando, por disposição de lei "ou pela natureza da relação jurídica", o juiz
tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. E o art. 114 do CPC/2015
também estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes. Já o art. 115, I, do CPC/2015 dispõe que a
4

sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a
decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.
Assim, orienta a doutrina que parte legítima para a causa é quem figura na relação como
titular dos interesses em lide ou, ainda, como substituto processual. No tocante aos
substituídos da ação civil pública e às inúmeras seguradoras e operadoras de planos de
saúde rés, o pedido mediato da ação, bem como o decidido pelas instâncias ordinárias,
pretensamente esvazia os efeitos do ato regulamentar administrativo (que vincula
fornecedores e consumidores), a par de ensejar a possibilidade de coexistência de
decisões inconciliáveis, caso o ato administrativo venha a ser questionado na Justiça
Federal e considerado hígido. Consoante a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, há
litisconsórcio passivo necessário quando o pedido formulado na inicial da ação afetar a
esfera do poder regulador de entidade da administração pública. Nessa linha, não se
tratando de ação coletiva visando dar cumprimento à regulamentação legal e/ou
infralegal - hipótese mais frequente, em que é inquestionável a competência da Justiça
Estadual e a ausência de interesse institucional da União e da ANS -, mas de tentativa,
por via transversa, sem a participação das entidades institucionalmente interessadas, de
afastar os efeitos de disposição cogente infralegal, ocasionando embaraço às atividades
fiscalizatórias e sancionatórias da ANS, sem propiciar às entidades da administração
pública federal o exercício da ampla defesa e do contraditório, até mesmo para
eventualmente demonstrarem o interesse público na manutenção dos efeitos da norma,
devem integrar o polo passivo da demanda a União e a ANS.
STJ. REsp 1.188.443-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. Acd. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, por maioria, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020
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DIREITO CIVIL
6. Da teoria geral das obrigações - classificações (II): quanto ao número de pessoas
(estudo das obrigações solidárias). Do adimplemento das obrigações.
Teoria do adimplemento substancial e alienação fiduciária em garantia
Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária
em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (...) A controvérsia posta no recurso
especial reside em saber se a ação de busca e apreensão, motivada pelo inadimplemento
de contrato de financiamento de automóvel, garantido por alienação fiduciária, deve ser
extinta, por falta de interesse de agir, em razão da aplicação da teoria do adimplemento
substancial. Inicialmente, releva acentuar que a teoria, sem previsão legal específica,
desenvolvida como corolário dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos
contratos, preceitua a impossibilidade de o credor extinguir o contrato estabelecido entre
as partes, em virtude de inadimplemento, do outro contratante/devedor, de parcela
ínfima, em cotejo com a totalidade das obrigações assumidas e substancialmente
quitadas. (...) No ponto, releva assinalar que o Decreto-lei 911/1969, já em sua redação
original, previa a possibilidade de o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou
o inadimplemento – sendo, para esse fim, irrelevante qualquer consideração acerca da
medida do inadimplemento – valer-se da medida judicial de busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente. Além de o Decreto-Lei não
tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão
da mora ou da proporção do inadimplemento, preconizou, expressamente, que a
restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da
“integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário na inicial”. Por oportuno, é de se destacar que, por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.418.593-MS, sob o rito dos repetitivos, em que se discutia a possibilidade de
o devedor purgar a mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, que
modificou a redação do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem
especificou o que consistiria a expressão “dívida pendente”, assim compreendida como
as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, cujo pagamento integral viabiliza
a restituição do bem ao devedor, livre de ônus. Afigura-se, pois, de todo incongruente
inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o
inadimplemento revela-se incontroverso e quando a lei especial de regência
expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário
somente nos casos de pagamento da integralidade da dívida pendente. STJ. REsp
1.622.555-MG, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017.
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Dação em pagamento de imóvel, cláusula que disponha sobre a propriedade das
árvores de reflorestamento, e a transferência do imóvel que inclui a plantação
Na dação em pagamento de imóvel sem cláusula que disponha sobre a propriedade das
árvores de reflorestamento, a transferência do imóvel inclui a plantação. (...) Conforme
artigos 79 e 92 do Código Civil, salvo expressa disposição em contrário, as árvores
incorporadas ao solo mantêm a característica de bem imóvel, pois acessórios do
principal, motivo pelo qual, em regra, a acessão artificial recebe a mesma
classificação/natureza jurídica do terreno sobre o qual é plantada. No entanto, essa
classificação legal pode ser interpretada de acordo com a destinação econômica
conferida ao bem, sendo viável transmudar a sua natureza jurídica para bem móvel por
antecipação, cuja peculiaridade reside na vontade humana de mobilizar a coisa em
função da finalidade econômica. Do mesmo modo, consoante estabelecido no artigo 287
do Código Civil, "salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se
todos os seus acessórios". Desta forma, em que pese seja viável conceber a natureza
jurídica da cobertura vegetal lenhosa destinada ao corte, a depender da vontade das
partes, também como bem móvel por antecipação, no caso, em virtude da ausência de
anotação/observação quando da dação em pagamento acerca das árvores plantadas sobre
o terreno, diante da presunção legal de que o acessório segue o principal, há que se
concluir que essas foram transferidas juntamente com a terra nua.
STJ. REsp 1.567.479-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade,
julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019
Pagamento em parcelas. Imputação do pagamento. Juros. Possibilidade. Ausência de
óbice contratual.
No pagamento diferido em parcelas, não havendo disposição contratual em contrário, é
legal a imputação do pagamento primeiramente nos juros. (...) A imputação dos
pagamentos primeiramente nos juros é instituto que, via de regra, alcança todos os
contratos em que o pagamento é diferido em parcelas, porquanto tem por objetivo
diminuir a oneração do devedor, evitando-se que os juros sejam integrados ao capital
para somente depois abater o valor das prestações, de modo a evitar que sobre eles
incida novo cômputo de juros. Nessa linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, admitindo a utilização do instituto quando o contrato não disponha
expressamente em contrário. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
mérito do RE 592.377/RS (tema em repercussão geral 33), firmou o entendimento no
sentido de que o art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, assentindo a
capitalização mensal de juros no sistema financeiro, não padece de
inconstitucionalidade, na medida em que preenche os requisitos exigidos no art. 62 da
Constituição da República.
STJ. AgInt no REsp 1.843.073-SP, julgado em 30/03/2020
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(Juiz TJDFT 2016 CESPE) A multa moratória e a multa compensatória podem ser
objeto de cumulação com a exigência de cumprimento regular da obrigação principal.
(ERRADO)
(Juiz TJDFT 2016 CESPE) A obrigação portável (portable) é aquela em que o
pagamento deve ser feito no domicílio do devedor, ficando o credor, portanto, obrigado
a buscar a quitação.
(ERRADO)
(Juiz TJDFT 2016 CESPE) Na solidariedade passiva, a renúncia e a remissão são
tratados, quanto aos seus efeitos, de igual forma pelo Código Civil.
(ERRADO)
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DIREITO CONSTITUCIONAL
6. Controle de constitucionalidade (III): ADPF (Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental). ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão).
Controle normativo abstrato no âmbito estadual. Representação interventiva. Princípios
fundamentais (estrutura, fundamentos e objetivos do Estado brasileiro).
ADPF: manifestações em universidades e normas eleitorais
O Plenário referendou, com efeito vinculante e eficácia contra todos, decisão
monocrática que, em arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF),
suspendeu os efeitos de atos judiciais ou administrativos emanados de autoridade
pública que possibilitem, determinem ou promovam o ingresso de agentes públicos em
universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de
aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade
disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela
prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento em ambientes
universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e
privadas e serventes a seus fins e desempenhos. A arguição impugnava decisões
proferidas por juízes eleitorais que determinaram a busca e apreensão do que seriam
“panfletos” e materiais de campanha eleitoral em universidades e nas dependências das
sedes de associações de docentes e que proibiram aulas com temática eleitoral e
reuniões e assembleias de natureza política, impondo a interrupção de manifestações
públicas de apreço ou reprovação a candidatos nas eleições gerais de 2018, em ambiente
virtual ou físico de universidades federais e estaduais. Em alguns casos, policiais
executaram essas ações sem comprovação de ato judicial que o respaldasse. As medidas
tiveram como fundamento jurídico o art. 37 da Lei 9.504/1997 (1), que estabelece
normas para as eleições. Preliminarmente, o Colegiado reconheceu adequada a
utilização da ADPF, haja vista o respeito ao princípio da subsidiariedade e a viabilidade
da impugnação, por meio desse instrumento processual, de decisões judiciais ou de
interpretações judiciais de textos normativos. Citou, no ponto, a orientação
jurisprudencial fixada no julgamento da ADPF 405 e da ADPF 147 no sentido de que
um conjunto de reiteradas decisões sobre determinada matéria deve ser considerado ato
do poder público passível de controle pela ADPF e de que esta é a via correta para
questionar interpretação judicial de normas constitucionais e legais. Registrou, também,
o posicionamento firmado na ADPF 33, quanto à plausibilidade do conhecimento da
ADPF quando o princípio da segurança jurídica seja seriamente ameaçado, sobretudo
em razão de conflitos de interpretação ou de incongruências hermenêuticas causadas
pelo modelo pluralista de jurisdição constitucional, desde que presentes os demais
pressupostos de admissibilidade. No mérito, o Plenário entendeu que os atos
questionados violam os princípios constitucionais assecuratórios da liberdade de
manifestação do pensamento e desobedecem às garantias inerentes à autonomia
universitária (CF, artigos 5º, IV, IX e XVI; 206, II e III; e 207 (2)). Observou que, às
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vésperas do pleito eleitoral de 2018, denso e tenso, as providências judiciais e os
comportamentos administrativos interrompem atos pelos quais se expressam ideias e
ideologias, preferências, propostas e percepções do que se quer no processo político.
Asseverou, ainda, que as normas jurídicas impeditivas de práticas durante o processo
eleitoral devem ser interpretadas de acordo com sua finalidade e nos limites por elas
contemplados, sem transgredir princípios constitucionais. Caso se extrapole o limite
necessário ao resguardo de todas as formas de manifestação livre de pensar e do espaço
livre de cada um agir segundo seu pensamento político, ocorre abuso não por parte de
quem se expressa, mas de quem limita a expressão. A finalidade do art. 37 da Lei
9.504/1997, que regulamenta a propaganda eleitoral e impõe proibição de alguns
comportamentos em períodos que especifica, é a de impedir o abuso do poder
econômico e político e de preservar a igualdade entre os candidatos no processo. A
norma visa resguardar a liberdade do cidadão, o amplo acesso às informações, para que
ele decida conforme sua livre convicção, sem cerceamento direto ou indireto a seu
direito de escolha. A vedação por ela estabelecida possui a finalidade específica de
lisura do processo eleitoral. O que não estiver dentro dos limites dessa finalidade e,
diversamente, atingir a livre manifestação do cidadão não se afina com a teleologia da
norma eleitoral nem com os princípios constitucionais garantidores da liberdade de
pensamento, manifestação, informação, ensino e aprendizagem. Portanto, as
providências judiciais e administrativas impugnadas na ADPF, além de ferir o princípio
garantidor de todas as formas de manifestação da liberdade, desrespeitam a autonomia
das universidades e a liberdade dos docentes e discentes. As condutas limitadas pelos
atos questionados restringem não os direitos dos candidatos, mas o livre pensar dos
cidadãos. O Colegiado esclareceu que os dispositivos da Lei 9.504/1997 somente têm
interpretação válida em sua adequação e compatibilidade com os princípios previstos no
art. 5º, IV, IX e XVI, da CF, por meio dos quais são asseguradas todas as formas de
manifestação da liberdade de pensamento, de divulgação de ideias e de reunião dos
cidadãos. As autoridades judiciais e policiais, ao impor comportamentos restritivos ou
impeditivos do exercício desses direitos, proferiram decisões com eles incompatíveis e
em afronta, ainda, ao princípio democrático e ao modelo de Estado de Direito erigido e
vigente no Brasil. Por sua vez, as normas previstas nos artigos 206, II e III, e 207 da CF
se harmonizam com os direitos às liberdades de expressão do pensamento, de informar e
de ser informado. Esses direitos são constitucionalmente assegurados, para o que o
ensino e a aprendizagem se conjugam, de modo a garantir espaços de libertação da
pessoa, a partir de ideias e compreensões do mundo convindas ou não e expostas para
convencer ou simplesmente expressar o entendimento de cada qual. A autonomia é o
espaço de discricionariedade conferido constitucionalmente à atuação normativa
infralegal de cada universidade para o excelente desempenho de suas funções. As
universidades são espaços de liberdade e de libertação pessoal e política. Seu título
indica a pluralidade e o respeito às diferenças, às divergências para se formarem
consensos, legítimos apenas quando decorrentes de manifestações livres. Por isso, a
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Constituição ali garante, de modo expresso, a liberdade de aprender e ensinar e, ainda,
de divulgar livremente o pensamento. Também o pluralismo de ideias está na base da
autonomia universitária como extensão do princípio fundante da democracia brasileira,
previsto no art. 1º, V, da CF (3). Dessa forma, os atos impugnados, ao se contrapor a
esses direitos fundamentais e determinar providências incompatíveis com seu pleno
exercício e eficaz garantia, interpretam a referida norma eleitoral de forma incompatível
com sua dicção e traidora dos fins a que se destina, que são os de acesso igual e justo a
todos os cidadãos, garantindo-lhes o direito de informar-se e projetar suas ideias,
ideologias e entendimentos, sobretudo em espaços afetos diretamente à atividade do
livre
pensar
e
divulgar
pensamentos
plurais.
O ministro Gilmar Mendes, que também referendou a decisão, propôs, sem adesão dos
demais ministros, outras medidas, no sentido de que seja preservada a liberdade de
cátedra e as liberdades universitárias também no âmbito das relações privadas, tanto
individuais
quanto
institucionais.
STF. ADPF 548 MC-Ref/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 31.10.2018.
(ADPF-548)
Cabimento de ADPF contra conjunto de decisões judiciais que determinaram a
expropriação de recursos do Estado-membro
O Estado do Rio de Janeiro vive uma grave crise econômica, estando em débito com o
pagamento de fornecedores e atraso até mesmo no pagamento da remuneração dos
servidores públicos. Os órgãos e entidades também estão sem dinheiro para custear os
serviços públicos. Diante disso, diversas ações (individuais e coletivas) foram
propostas, tanto na Justiça comum estadual como também na Justiça do Trabalho,
pedindo a realização desses pagamentos. Os órgãos judiciais estavam acolhendo os
pedidos e determinando a apreensão de valores nas contas do Estado para a
concretização dos pagamentos. Neste cenário, o Governador do Estado ajuizou ADPF
no STF com o objetivo de suspender os efeitos de todas as decisões judiciais do TJRJ e
do TRT da 1ª Região que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a
penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de
Janeiro. O STF afirmou que a ADPF é instrumento processual adequado para esse
pedido e deferiu a medida liminar. O conjunto de decisões questionadas são atos típicos
do Poder Público passíveis de impugnação por meio de APDF.
STF. Plenário. ADPF 405 MC/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/6/2017 (Info
869).
ADPF e ações individuais e coletivas com a mesma questão
O trânsito em julgado eventual de decisões proferidas em ações individuais e coletivas
nas quais tenha sido discutida a mesma questão apresentada na ADPF não obsta a
fiscalização abstrata de constitucionalidade, máxime porque a decisão do Supremo
Tribunal Federal em controle concentrado pode servir de fundamento para a rescisão de
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títulos executivos judiciais, ex vi dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5º a 8º, do
CPC/2015. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento
da ADPF, por inexistir controvérsia de ordem constitucional ou lesão direta a preceito
fundamental, consoante exigido pelo art. 1º, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei nº
9.882/99.
STF. ADPF 304, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017
ADPF e tutela das situações jurídicas individuais e concretas
O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável
desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento
de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos
fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do
preceito. Precedentes desta CORTE. 2. Os processos objetivos do controle abstrato de
constitucionalidade, tal qual a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental,
não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais e concretas.
STF. ADPF 224 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 27/10/2017
ADPF e acordo
É cabível a ocorrência de acordo na ADPF. Para tanto, há necessidade de um conflito
intersubjetivo subjacente, ou seja, implícito, que possibilite sua resolução por
autocomposição. NA ADPF 165: “o Colegiado, inicialmente, considerou viável o
acordo no âmbito de processo objetivo. Esclareceu haver, no bojo da ação, notável
conflito intersubjetivo, que comporta solução por meio de acordo apresentado para
homologação. Assim, ao homologá-lo, o STF não chancela nenhuma interpretação
peculiar dada à lei. Pelo contrário, não obstante o ajuste veicule diversas teses jurídicas,
a homologação não as alcança, nem as legitima, e abrange apenas as disposições
patrimoniais firmadas no âmbito de disponibilidade das partes. Portanto, a homologação
apenas soluciona um incidente processual, para dar maior efetividade à prestação
jurisdicional”. STF. ADPF - 165/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em
1º.3.2018.
ADPF e interpretação judicial
A interpretação judicial de norma constitucional pode ser questionada por meio de
ADPF. STF. Plenário. ADPF 216/DF, Rel. Min. Cámen Lúcia, julgado em 14/3/2018
IMPORTANTE. Tribunal de Justiça pode julgar ADI contra lei municipal tendo
como parâmetro norma da Constituição Federal?
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis
municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se
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trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. STF. Plenário. RE 650898/RS,
rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/2/2017
(repercussão geral) (Info 852).
ADPF e Plano Real
É constitucional o art. 38 da Lei 8.880 (1), de 27 de maio de 1994, não importando a
aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federal (CF) (2). Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, julgou procedente
pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)
ajuizada em face desse dispositivo, que estabeleceu bases a serem seguidas para o
cálculo dos índices de correção monetária. Preliminarmente, o colegiado, por maioria,
conheceu da ADPF e reiterou o entendimento adotado no exame da medida cautelar.
Assim, ao tratar do pressuposto específico, entendeu haver relevância jurídica e
econômico-financeira da controvérsia constitucional, decorrente da divergência
interpretativa a respeito do art. 38 da Lei 8.880/1994. No tocante aos pressupostos
gerais, consignou que nela se discute acerca de possível violação de preceito
fundamental relacionado à garantia do direito adquirido. O requisito da subsidiariedade
está presente, visto que se questiona preceito de natureza eminentemente transitória,
com efeitos exauridos no momento do ajuizamento da ação. É incabível outro
instrumento de controle concentrado capaz de solver a controvérsia de forma ampla,
geral e imediata (ADPF 33). Vencidos, no ponto, os ministros Marco Aurélio e Ricardo
Lewandowski, que não conheceram da ação. Segundo o ministro Marco Aurélio, existe
outro meio jurídico eficaz para dirimir os conflitos de interesse, tanto que se
implementou liminar para suspender os processos respectivos no território nacional. Ao
acompanhá-lo, o ministro Ricardo Lewandowski salientou não vislumbrar com clareza a
violação a preceito fundamental. No mérito, a Corte observou que a correção monetária
visa recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, em razão do ambiente
inflacionário. Recordou que, quando da edição do preceito em debate, o Brasil vivia a
experiência da inflação galopante. Para seu controle, surgiu o Plano Real. Na época, o
plano para a implantação do real foi dividido, basicamente, em três etapas: i)
estabelecimento, em bases permanentes, do equilíbrio das contas do governo; ii) criação
da Unidade Real de Valor (URV); e iii) emissão da nova moeda. A Medida Provisória
434/1994 — que, após reedições, foi convertida na Lei 8.880/1994 — criou a URV,
cujo valor, em 1º de março de 1994, seria aproximadamente o da cotação do dólar
estadunidense naquele dia. Por ter a URV ficado com a exclusiva função de servir como
padrão de valor monetário, o cruzeiro real, moeda física então circulante, manteve a
função de servir como meio de pagamento dotado de poder liberatório. O quadro
permaneceu assim até 1º de julho de 1994, quando o cruzeiro real deixou de integrar o
sistema monetário nacional e a URV passou a ter poder liberatório e a ser denominada
de real. Até que isso ocorresse, ficou a cargo do Banco Central do Brasil (Bacen) fixar a
paridade diária entre o cruzeiro real e a URV, com base na perda do poder aquisitivo do
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cruzeiro real. Estabeleceu-se relação entre o dólar estadunidense, a URV e o cruzeiro
real. Em função disso, a taxa de câmbio entre a moeda física circulante (cruzeiro real) e
a estrangeira (dólar) foi guiada pela inflação. A taxa de conversão entre a moeda velha,
o cruzeiro real, e a nova, a URV/real, teve valor diferente a cada dia por todo o período
anterior a 30 de junho de 1994. A apuração da perda do poder aquisitivo do cruzeiro
real, levada em conta para a fixação da paridade diária com a URV, foi realizada com
apoio em diversos índices de preços, entre eles o Índice Geral de Preços – Mercado
(IGP-M), apurado pela Fundação Getúlio Vargas. No entanto, o índice atinente a julho e
agosto de 1994 foi calculado de duas maneiras, sob a justificativa de que a observância
do art. 38 produziria resíduo e não preservaria o equilíbrio econômico-financeiro das
obrigações reajustáveis em curso. Isso apesar de a lei prever nulidade da aplicação de
índice calculado de forma diferente daquela prevista no dispositivo. Uma das maneiras
de cálculo do referido índice respeitou o teor do preceito, utilizando-se do chamado
IGP-2 ou IGP-M “limpo” a fim de apurar a inflação comparando o real com o
equivalente em URV para o dia da coleta de cada preço. De acordo com o IGP-2, a
inflação em julho e em agosto foi de, respectivamente, 4,33% e 3,94%.
A outra maneira de se proceder ao cálculo, o IGP-M conhecido por alguns economistas
como IGP-M “sujo”, calculou a inflação comparando o real com o cruzeiro real, com
base na última cotação da URV, de 30 de junho de 1994, ou seja, sem observar o art. 38.
De acordo com o IGP-M “sujo”, a inflação em julho e em agosto foi de,
respectivamente, 40% e 7,56%. O Tribunal entendeu que, para se calcular a inflação
relativa a julho e agosto de 1994, quando em curso o real, os preços coletados para fins
de apuração dos índices de correção monetária deveriam estar todos em bases
comparáveis, para permitir a medição da perda do poder aquisitivo do real, e não da
moeda já extinta, o cruzeiro real. O preceito em debate foi criado para que fossem
comparados elementos de iguais atributos. Levar em conta apenas a última cotação da
URV importaria retirada de efeito da regra, a criar contradição no sistema não desejada
pela lei. Logo, a aplicação do IGP-2 preserva melhor o equilíbrio econômico-financeiro
das obrigações pecuniárias em curso. O Tribunal reportou-se à orientação segundo a
qual o estabelecimento de critério de conversão de moeda antiga em nova está inserido
no âmbito da regulação do Sistema Monetário, ou do Direito Monetário, que, nos
termos do art. 22, VI, da CF, é da competência privativa da União.Assentou inexistir
expurgos inflacionários, sendo a alegação de existir defasagem na transição da moeda
antiga para a nova insuficiente para afastar a aplicação do art. 38. A falácia do
argumento reside no fato de que sempre que “falta” inflação no final da conta, “sobra”
no início, pois o período de apuração não pode ser maior que o período de competência.
Além disso, o Plenário consignou serem inaplicáveis ao caso as orientações proferidas
no julgamento da ADI 493. Com efeito, o art. 38 da Lei 8.880/1994 não suprimiu o
poder dos índices de correção monetária de aferir a perda do poder aquisitivo da moeda.
De mais a mais, na aludida ação direta, não se discutiu a possibilidade de aplicação
imediata de lei que introduz nova moeda em circulação. Quanto a esse aspecto, reputou
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ser constitucional a aplicação imediata do dispositivo às obrigações reajustáveis em
curso, firmadas antes de seu advento, porquanto o art. 38 tem natureza institucional
estatutária. Ele é parte integrante e inseparável das leis e medidas provisórias
responsáveis pela introdução do real. A incidência imediata não decorre de a lei ser de
ordem pública, mas do fato de instituir novo estatuto legal. Consoante a jurisprudência
da Corte, não é possível opor a cláusula de proteção ao direito adquirido ou ato jurídico
perfeito em face da aplicação imediata de normas que tratam de regime monetário, as
quais possuem natureza estatutária e institucional, como é a situação daquelas
responsáveis por substituir uma moeda por outra. Concluiu que o artigo adversado
estabeleceu lógica adequada sob as ópticas jurídica e econômica, é imanente à mudança
da moeda e, em sua criação, esteve presente o espírito da preservação do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos. O ministro Alexandre de Moraes enfatizou que o
IGP-M “sujo” contou duas vezes a inflação e, com sua aplicação, haveria
enriquecimento ilícito. Esse índice foi gerado porque se ignorou a lógica da implantação
do novo sistema monetário de absorver, desde a criação da URV, dia a dia a inflação.
Vencidos os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que deram interpretação
conforme ao dispositivo em comento, para assentar que ele não se sobrepõe aos atos
jurídicos perfeitos e acabados, os quais devem ser respeitados. O ministro Marco
Aurélio entendeu que o artigo não versou o padrão monetário, e, sim, a correção
monetária. Por seu turno, o ministro Celso de Mello compreendeu que mesmo os efeitos
futuros oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem ao domínio
normativo de leis supervenientes, ainda que disciplinadoras e institutivas de regime
monetário.
(1) Lei 8.880/1994: “Art. 38. O cálculo dos índices de correção monetária, no mês em
que se verificar a emissão do Real de que trata o art. 3º desta lei, bem como no mês
subsequente, tomará por base preços em Real, o equivalente em URV dos preços em
cruzeiros reais, e os preços nominados ou convertidos em URV dos meses
imediatamente anteriores, segundo critérios estabelecidos em lei. Parágrafo Único.
Observado o disposto no parágrafo único do art. 7º, é nula de pleno direito e não surtirá
nenhum efeito a aplicação de índice, para fins de correção monetária, calculado de
forma
diferente
da
estabelecida
no
caput
deste
artigo.”
(2) CF/1988: “Art. 5º (...) XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada;”
STF. ADPF 77/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 16.5.2019. (ADPF-77)
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipal e princípio da simetria ADPF 272/DF
RESUMO:
A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é instrumento eficaz
de controle da inconstitucionalidade por omissão. Com efeito, a ADPF pode ter por
objeto as omissões do poder público, quer totais ou parciais, normativas ou não
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normativas, nas mesmas circunstâncias em que ela é cabível contra os atos em geral do
poder público, desde que essas omissões se afigurem lesivas a preceito fundamental, a
ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra. O preceito
veiculado pelo art. 75 da Constituição Federal (CF) (2) aplica-se, no que couber, à
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do
Distrito Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, excetuando-se
ao princípio da simetria os Tribunais de Contas do Município (3). De fato, a
Constituição da República de 1988 manteve em funcionamento os Tribunais de Contas
do Município existentes na data da sua promulgação (Tribunal de Contas do Município
de São Paulo e do Rio de Janeiro), vedando a criação de novos Tribunais de Contas
municipais, nos termos do § 4º do seu art. 31 (4). A existência especial de dois
Tribunais de Contas municipais, absorvidos pela CF/1988, consagram o caráter sui
generis e excepcional desses órgãos de controle remanescentes do modelo antes vigente.
Os Tribunais de Contas do Município — órgãos autônomos e independentes, com
atuação circunscrita à esfera municipal, compostos por servidores municipais, com a
função de auxiliar a Câmara Municipal no controle externo da fiscalização financeira e
orçamentária do respectivo Município —, distinguem-se, portanto, dos Tribunais de
Contas dos Municípios — órgãos estaduais, cuja área de abrangência coincide com o
território do estado ao qual vinculados. Inexiste paralelismo entre o modelo federal
estabelecido ao Tribunal de Contas da União e o do Tribunal de Contas do Município,
sendo essa mais uma das assimetrias constitucionais entre os entes federados, como, por
exemplo, a ausência de Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar na esfera
municipal. Ausente a instituição no plano municipal, não há o que se instituir, menos
ainda sob o argumento de ausência de simetria do que se tem no estado e na União
sobre o Ministério Público. Dessa forma, no caso, não é obrigatória a instituição e
regulamentação do Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas do
Município de São Paulo (5). Com base nesse entendimento, o Plenário, por
unanimidade, conheceu de ADPF e julgou improcedente o pedido nela formulado, por
não vislumbrar omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo na criação do Ministério Público especial junto ao Tribunal de
Contas Municipal.
STF.. ADPF 272/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento em 25.3.2021
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DIREITO ADMINISTRATIVO
6. Da licitação (II) - Procedimento, anulação, revogação, recursos e crimes afins. Do
pregão. Microempresa e empresa de pequeno porte. Dos serviços públicos (I): classificação
e titularidade.
IMPORTANTE. Superfaturamento de licitação envolvendo serviços não configura o
crime do art. 96
A conduta de quem frauda licitação destinada a contratação de serviços não se enquadra
no art. 96 da Lei nº 8.666/93, pois esse tipo penal contempla apenas licitação que tenha
por objeto aquisição ou venda de bens e mercadorias. Para que a punição da contratação
de serviços fraudulentos fosse possível, seria necessário que esta conduta estivesse
expressamente prevista na redação do tipo, uma vez que o Direito Penal deve
obediência ao princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em
prejuízo do réu. STF. 1ª Turma. Inq 3331, julgado em 01/12/2015.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.571.527-RS, julgado em 16/10/2016 (Info 592).
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DIREITO ELEITORAL
6. Da Justiça eleitoral: funções, organização e competência.
Justiça eleitoral e competência para controvérsias com reflexos diretos no processo
eleitoral
Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar as causas em que a análise da
controvérsia é capaz de produzir reflexos diretos no processo eleitoral. (...) quando a
análise da controvérsia é capaz de produzir reflexos diretos no processo eleitoral, a
exemplo da hipótese em que se questiona a validade de convenção partidária na qual são
escolhidos os candidatos ao pleito, com posterior registro de candidatura, há julgados
mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral entendendo que a competência se
estabelece em favor da Justiça Eleitoral. No caso vertente, constatou-se que a demanda
proposta na origem, sem adentrar o mérito da pretensão deduzida em juízo, por
intermédio da qual o impetrante pretende a invalidação do processo de escolha dos
candidatos ao cargo de vereador, é capaz, instatus assertionis, de produzir reflexos
direto no processo eleitoral, a atrair a competência da Justiça especializada.
STJ. CC 148.693-BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado
em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.
Condenação pela Justiça Eleitoral e improbidade administrativa
A condenação pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa por infringência às
disposições contidas na Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) não impede a
imposição de nenhuma das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa - LIA), inclusive da multa civil, pelo ato de
improbidade decorrente da mesma conduta. Por expressa disposição legal (art. 12 da
LIA), as penalidades impostas pela prática de ato de improbidade administrativa
independem das demais sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação
específica. Desse modo, o fato de o agente ímprobo ter sido condenado pela Justiça
Eleitoral ao pagamento de multa por infringência às disposições contidas na Lei das
Eleições não impede sua condenação em quaisquer das sanções previstas na LIA, não
havendo falar em bis in idem.
STJ. AgRg no AREsp 606.352-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em
15/12/2015, DJe 10/2/2016.
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DIREITO EMPRESARIAL
6. Do direito de propriedade industrial – Do desenho industrial. Da marca. Das
indicações geográficas. Trade dress.
Marca e dano moral
O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa. (...) Não se pode olvidar,
ademais, que a marca, muitas vezes, é o ativo mais valioso da empresa, sendo o meio
pelo qual o empresário consegue, perante o mercado, distinguir e particularizar seu
produto ou serviço, enaltecendo sua reputação. Portanto, por sua natureza de bem
imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso
indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da
empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios,
acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da
qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de
seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. O contrafator, causador do dano, por
outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer
da marca alheia. Sendo assim, o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re
ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta
ilícita - contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos
ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do
sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom
nome, reputação ou imagem.
STJ. REsp 1.327.773-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em
28/11/2017, DJe 15/02/2018
Novos registros de signo distintivo como marca, ainda que de mesma titularidade,
deve atender a todos os requisitos de registrabilidade
Cada novo registro de signo distintivo como marca, ainda que de mesma titularidade,
deve atender todos os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto à autorização do
titular do nome civil eventualmente utilizado. (...) Recurso em que se discute ato que
anulou registro de marca por falta de autorização para utilização de nome civil. O nome
civil consiste em direito de personalidade - absoluto, obrigatório, indisponível,
exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e
intransmissível -, a legislação nacional admite o destaque de parcela desse direito para
fins de transação e disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto marca,
desde que autorizada de forma expressa e delimitada. Ademais, o direito nacional não
admite a cessão de uso de nome civil de forma ampla, ela estará sempre adstrita à
finalidade definida no ato do consentimento. Nesse contexto, cada marca, cada signo
distintivo submetido a registro, por constituir objeto autônomo do direito marcário, deve
preencher os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto ao consentimento para nova
utilização do nome civil. A autorização de uso de nome civil ou assinatura mantém
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latente, na esfera jurídica do titular do direito de personalidade, o direito de defesa
contra utilização que desborde dos limites da autorização ou ofenda a imagem ou a
honra do indivíduo representado.
STJ. REsp 1.715.806-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por
maioria, julgado em 20/08/2019, DJe 28/08/2019
Honorários sucumbenciais em desfavor do INPI
Em ação de nulidade de registro de marca a que o INPI não deu causa nem ofereceu
resistência direta, não cabe condenação do instituto em honorários advocatícios
sucumbenciais. (...) Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao
instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a
legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.378.699-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
7/6/2016 (Info 585).
Ação de nulidade de registro de marca e responsabilidade do INPI pelos honorários
sucumbenciais, custas processuais e reembolso de despesas feitas pelo autor
Este julgado tratava sobre uma ação de nulidade de registro de marca proposta por uma
sociedade empresária ("A") contra o INPI e contra outra empresa concorrente ("B"),
titular da marca questionada na demanda. A ação foi julgada procedente e discutiu-se se
o INPI deveria pagar honorários advocatícios, custas e despesas processuais. Foram
expostas três conclusões:
I — Na ação de nulidade de registro de marca o INPI foi indicado como réu ao lado de
sociedade empresária porque concedeu indevidamente o registro para a empresa "B"
mesmo gerando confusão com a marca da empresa "A" e também porque não deu
andamento ao pedido administrativo formulado pela empresa "A" para anular o registro
indevidamente concedido. Assim, diante disso, o referido Instituto deve responder
solidariamente pelos honorários advocatícios sucumbenciais mesmo que, na ação
proposta, ele tenha reconhecido a procedência do pedido formulada na Inicial.
II — Em ação de nulidade de registro de marca, o INPI é isento de pagamento de custas.
III — Em ação de nulidade de registro de marca em que o INPI for sucumbente, cabe a
ele reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte autora.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.258.662-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
2/2/2016 (Info 576).
Pretensão de abstenção de uso de marca e utilização exclusiva
A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do
direito de utilização exclusiva. (...) Controvérsia que se pautou em definir o termo a
quo do prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca. Decidiu-se que,
como a regra insculpida no art. 189 do CC/2002 estabelece que a pretensão nasce para
seu titular quando violado o direito subjacente, infere-se que, tratando-se de abstenção
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de uso de marca, a pretensão surge a partir do momento em que se constata que o direito
de utilização exclusiva foi ofendido por ato de terceiro. No caso concreto, havendo
expressa manifestação de interesse da titular do direito de uso exclusivo em cessar os
efeitos da autorização, a partir da data assinalada como termo final de vigência da
liberalidade é que o uso da marca pela autorizada passou a representar violação ao
direito de exclusividade, momento em que, via de consequência, nasceu a pretensão
inibitória.
STJ. REsp 1.631.874-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em
25/10/2016, DJe 9/11/2016.
Trade dress, concorrência desleal por confusão e perícia técnica
A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao
conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por
meio de perícia técnica.
STJ. REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado
em 19/09/2017, DJe 28/09/2017
Retribuição quinquenal e desenho industrial
O prazo para o pagamento da "retribuição qüinqüenal" prevista no art. 120 da
Lei n. 9.279/1996 conta-se da data do depósito do pedido de registro do desenho
industrial no INPI, e não da data do certificado de registro.
STJ. REsp 1.470.431-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
23/2/2016, DJe 8/3/2016.
Prova técnica e existência de concorrência desleal
É necessária a produção de prova técnica para se concluir pela existência de
concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem (trade
dress) de produto. (...) A controvérsia analisada consiste em definir se a mera
comparação de fotografias pelo julgador é suficiente para a verificação de imitação de
trade dress capaz de configurar concorrência desleal, ou se, ao contrário, há
necessidade de perícia técnica a fim de apurar se o conjunto-imagem de um
estabelecimento, produto ou serviço conflita com a propriedade industrial de outra
titularidade. O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados
a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de
imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso.
Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado,
hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do
consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi
lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à
apresentação do produto ou serviço. Verifica-se que para tal fim não é suficiente a
mera comparação de imagens, pois se trata de prova de fato que depende de
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conhecimento técnico, conforme reconhecido pela Terceira Turma (REsp 1.591.294PR, DJe 13/03/2018, o relator Ministro Marco Aurélio Bellizze).
STJ. REsp 1.778.910-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, julgado em
06/12/2018, DJe 19/12/2018
Marca e aquisição de distintividade
A aquisição de distintividade de marca não gera como decorrência lógica, direta e
automática a exclusividade de seu uso. (...) A teoria da distintividade adquirida (da
significação secundária, ou secondary meaning), segundo doutrina, contempla que
sinais a princípio desprovidos de distintividade suficiente para obterem proteção
jurídica pelo registro podem adquirir tal propriedade a partir do momento em que seu
uso ou divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se
habituado a associar o signo a uma determinada origem de bens ou serviços, mesmo em
condições que, em abstrato, vedariam seu registro por ausência de distinguibilidade. Em
outros termos: significação secundária é o fenômeno que ocorre em relação a algum
signo de caráter genérico ou comum, geralmente alguma expressão dicionarizada, que,
dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a
adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca
(com fundamento na parte final do inciso IV do art. 124 da Lei de Propriedade
Industrial). Saliente-se que de acordo com o que se pode depreender do Acordo TRIPs
(promulgado pelo Decreto n. 1.355/1994), o efeito derivado do reconhecimento de
eventual caráter distintivo de algum sinal originariamente desprovido dessa
característica, em decorrência do uso, relaciona-se unicamente com a possibilidade de
registro. Assim, a exclusividade de uso não constitui decorrência lógica, direta e
automática do reconhecimento da aquisição de distintividade pela marca. Inexiste
disposição legal específica a esse respeito, tampouco entendimento jurisprudencial
albergando a postulação deduzida, de modo que se impõe ter em consideração as
circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de
convivência entre marcas em aparente conflito. STJ. REsp 1.773.244-RJ, Rel. Min.
Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019
Prescritibilidade do direito de alegar a nulidade de registro de marca e teoria dualista
das nulidades
A prescritibilidade do direito de alegar a nulidade de registro de marca, conforme
previsto no art. 174 da Lei n. 9.279/1996, não pode ser afastada por meio de aplicação
da teoria dualista das nulidades. (...) É sabido que a Lei de Propriedade Industrial (LPI,
Lei n. 9.279/1996), em seu art. 174, dispõe que "prescreve em 5 (cinco) anos a ação
para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão". Discute-se, no
entanto, se é aplicável a teoria dualista das nulidades – que divide os atos
administrativos defeituosos em nulos e anuláveis – o que afastaria o decreto
prescricional ao argumento de que os atos administrativos contaminados por vício de
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legalidade poderiam ser invalidados a qualquer tempo pela Administração, em
decorrência de seu poder de autotutela. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido
que, mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele
decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da
ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na
correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Nesse caminho,
cumpre registrar que o diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo
direito de propriedade industrial – lei especial – contém regra expressa acerca da
questão controvertida. Como tal dispositivo não dá margem a interpretações distintas e
dele não se extrai qualquer diferenciação entre atos nulos e anuláveis, não cabe ao
julgador fazê-lo, sob pena de limitar indevidamente o alcance da norma. Entender que a
ação de nulidade seria imprescritível equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo
normativo do dispositivo invocado, fazendo letra morta da opção legislativa. Ademais, a
imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em
hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das
pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do
Código Civil ou das leis especiais. STJ. REsp 1.782.024-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019
Registro de marca, ainda que se alto renome, e não afastamento da possibilidade de
utilizá-lo no nome de empreendimento imobiliário
O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a
possibilidade de utilizá-la no nome de um empreendimento imobiliário. (...) A marca é
um sinal distintivo que tem por funções principais identificar a origem e distinguir
produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. Os nomes atribuídos aos
edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum
receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou
serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem, sendo
assim de livre atribuição pelos seus titulares e não requer criatividade ou capacidade
inventiva. Dessa forma, o registro de uma expressão como marca, ainda que de alto
renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A
exclusividade conferida pelo direito marcário se limita às atividades empresariais, sem
atingir os atos da vida civil. STJ. REsp 1.804.960-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, por maioria, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019
Limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei n.
9.456/1997 e não são oponibilidade aos detentores de patentes de produto e/ou
processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material
reprodutivo de variedades vegetais.
As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei n.
9.456/1997 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de
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Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo
relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de
variedades vegetais. (...) O propósito recursal é definir se produtores de soja podem,
sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual, reservar livremente o
produto da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de
cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com
relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com
eles trocar as sementes reservadas. A Lei n. 9.456/1997 (Lei de Proteção aos Cultivares
- LPC) prevê situações em que, como forma de conferir equilíbrio à exclusividade
outorgada pelo Certificado de Proteção de Cultivar, são impostas certas limitações à
proteção dos direitos do melhorista. É o caso do chamado "privilégio do agricultor".
Trata-se de exceção que confere aos agricultores o direito de livre acesso, em
determinadas circunstâncias que não configurem exploração comercial à variedade
vegetal protegida. Por outro lado, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) – em
consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever
imposto pela norma do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988 – autoriza o
patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento,
privilégio temporário para sua utilização. Ressalta-se que patentes e proteção de
cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam
proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais
que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes
jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem
proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. A marcante distinção
existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dentre outros, o objeto
protegido, o alcance da proteção, as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos
respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão
responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do
privilégio. O art. 2º da LPC impede o que se convencionou chamar de dupla proteção.
Isso quer dizer que uma mesma variedade vegetal não pode ser protegida
simultaneamente por uma patente e por um direito sui generis, tal qual o direito de
proteção de cultivares. Ocorre que o âmbito de proteção a que está submetida a
tecnologia desenvolvida não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de
Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e
o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade
intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação
vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o
processo inventivo ou o material geneticamente modificado. Pelo princípio da exaustão,
em regra, uma vez que o adquirente tenha obtido o produto colocado licitamente no
mercado, com o consentimento do titular, esgota-se o direito de patente sobre aquele
produto específico e, via de consequência, não mais poderão ser opostas, dali em diante,
a quem quer que seja, as vedações do art. 42 da LPI na futura exploração comercial do
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bem. Todavia, a parte final do inc. VI do art. 43 da LPI expressamente prevê que não
haverá exaustão na hipótese de o produto patenteado ser "utilizado para multiplicação
ou propagação comercial da matéria viva em causa". O "privilégio do agricultor"
previsto na LPC, portanto, não é oponível ao titular de patentes de produto e/ou
processo na hipótese de ser utilizada a matéria viva a elas relacionada para fins de
multiplicação ou propagação comercial, pois não se trata de limitação estabelecida aos
direitos tutelados pelo regime jurídico sobre o qual está assentado o sistema de patentes
adotado pelo Brasil.
STJ. REsp 1.610.728-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade,
julgado em 09/10/2019, DJe 14/10/2019 (Tema IAC 4)
Violação ao direito de exclusividade da marca. Dever de indenizar. Atuação
colaborativa de empresas. Responsabilidade solidária (art. 942 do CC/2002).
Possibilidade.
A empresa que comercializa responde solidariamente com o fabricante de produtos
contrafeitos pelos danos causados pelo uso indevido da marca. (...) A questão perpassa
por assentar os limites da responsabilidade pela exposição à venda de produtos
contrafeitos. Nesse cenário, é importante consignar que a contrafação é a reprodução, no
todo ou em parte, de marca registrada, ou sua imitação, quando a imitação possa induzir
confusão. Por meio dela, dilui-se a própria identidade do fabricante, criando-se na
mente dos consumidores confusão sobre quem são os competidores e duplicando
fornecedores para um mesmo produto (nesse sentido: REsp n. 1.032.014/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/6/2009). A colocação de bens contrafeitos no
mercado pode ser concretizada pelo próprio fabricante, ou por meio de terceiros, os
quais se disponham a levar os bens contrafeitos à efetiva exposição à venda. Nesses
últimos casos, é nítido que a participação do terceiro é determinante para a criação
daquela confusão acerca dos competidores, dificultando sobremaneira a vinculação do
produto ao seu fabricante, função precípua do instituto da marca. Assim, a violação do
instituto marcário acaba sendo realizada não apenas pela fabricação de produto similar e
pela imitação da marca, mas também pelos atos subsequentes que efetivamente
introduzem no mercado a oferta dos bens contrafeitos. Tem-se aí a prática de uma
causalidade comum, em que ambas as empresas concorrem efetivamente para o abalo
do direito exclusivo da exploração de marca registrada. É verdade que não há na Lei n.
9.279/1996 a previsão de hipóteses de solidariedade do dever de reparar decorrente de
atos de contrafação. Entretanto, à míngua de regra específica, não se encontra a
responsabilidade dos causadores do dano num vácuo legislativo absoluto, devendo-se
aplicar, ao caso dos autos, a norma geral prevista no art. 942 do CC/2002. Com efeito,
disciplina o referido dispositivo do Código Civil que os co-autores de violações a
direitos de outrem respondem solidariamente pela obrigação de indenizar. Desse modo,
até mesmo uma eventual distinção acerca da proporção da concorrência de cada uma
das condutas para causação do dano indenizável não pode ser oposta à vítima da
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violação marcária. Ademais, diante de contexto fático em que é possível se
discriminarem condutas lesivas de ambas as empresas, a existência de grupo econômico
apenas incrementa o ônus probatório daquele que pretende obstar a comprovação do
fato constitutivo do direito à prestação jurisdicional. No caso, as empresas recorrentes,
integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente na colocação dos bens
contrafeitos no mercado: enquanto uma fabrica os bens, a outra oferta-os à
comercialização, sendo, portanto, responsáveis solidárias pelo dano causado pela
diluição da marca.
STJ. REsp 1.719.131-MG, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020
Ação de nulidade de marca. Renúncia ao registro. Efeitos ex nunc. Perda do objeto
da ação. Inocorrência.
A renúncia ao registro não enseja a perda do objeto da ação que veicula pretensão de
declaração de nulidade da marca. (...) Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória objetivando, a decretação da nulidade do registro para a proteção da marca
mista. Ocorre que, posteriormente ao ajuizamento da ação, houve requerimento junto ao
INPI de renúncia do registro marcário, o qual foi homologado pela autarquia federal e
publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), ensejando a extinção da marca
mista correspondente. Como é cediço, a renúncia total é uma das formas de extinção do
registro marcário, conforme expressamente prevê a norma do art. 142, II, da Lei
9.279/96. Os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente –
efeitos ex nunc –, como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja
aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo. Destaca-se que a renúncia do
respectivo titular ao registro marcário não pode ser confundida, em seus efeitos, com a
decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro, a qual opera
efeitos ex tunc, segundo regra expressa do art. 167 da LPI. Isso porque, diferentemente
do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de
algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que
vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em
comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante
sua vigência. Nesse contexto, portanto, é que não comporta acolhida a tese da perda
superveniente do objeto da ação de nulidade do registro, uma vez que os efeitos
decorrentes da eventual procedência do pedido de nulidade não são os mesmos daqueles
advindos da renúncia ao registro correspondente. Vale destacar, por fim, que o próprio
art. 172 da LPI, ao tratar do processo administrativo de nulidade, estabelece que nem
mesmo a extinção do registro marcário impede o prosseguimento deste, de modo que
destoaria do razoável impedir a tramitação da ação judicial movida com idêntico
objetivo.
STJ. REsp 1.832.148-RJ, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020
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Ação de abstenção de uso de marca. Reconvenção. Registro perante o INPI.
Exclusividade. Nulidade da marca. Impossibilidade de análise no juízo estadual.
Não compete à Justiça estadual, em sede de reconvenção proposta na ação de abstenção
de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca, declarando a nulidade do
registro ou irregularidade da marca (...) A questão em debate diz respeito à
exclusividade do uso de marca. A ré na ação de abstenção apresentou reconvenção,
alegando ser proprietária do registro da marca perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI. Em primeiro grau, teve seu pedido afastado em razão da
incompetência e da existência de lide pendente na Justiça Federal. O Tribunal estadual,
onde tramita a ação, adentrou na análise da própria concessão da marca à ré-reconvinte,
para afirmar que o registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
não lhe garantiria o uso exclusivo. Ocorre que a apreciação da matéria atrai a
competência da Justiça Federal, com necessária intervenção do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial. A Corte local local, de jurisdição Estadual, sequer tem
competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca, ou mesmo
qualquer de seus atributos. Assim, reconhecido no acórdão que a ré é detentora da
marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inviável pronunciamento
jurisdicional que a desconstitua nessa sede, devendo ser reconhecido o pedido constante
da reconvenção, para que a autora-reconvinda se abstenha de utilizar a marca de
propriedade da ré-reconvinte. STJ. REsp 1.393.123-SP, julgado em 18/02/2020.
Registro de marca. Ação de nulidade. INPI. Participação processual.
Obrigatoriedade.
Em ação de nulidade de registro de marca, a natureza da participação processual do
INPI, quando não figurar como autor ou corréu, é de intervenção sui generis (ou atípica)
obrigatória, na condição de assistente especial. (...) A Lei n. 9.279/1996 (LPI) regula os
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, definindo, ainda, o
procedimento a ser adotado nas ações de nulidade de patente e de registro de desenho
industrial e de marcas (artigos 57, 118 e 175). Em qualquer das aludidas pretensões,
segundo as normas indicadas, deverá ocorrer a intervenção do INPI, autarquia federal
responsável pelo aperfeiçoamento, pela disseminação e pela gestão do sistema brasileiro
de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual. No tocante à nulidade do
registro de marca, o caput do artigo 175 da LPI estabelece que "a ação de nulidade do
registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá
no feito". A referida ação, portanto, poderá ser proposta tanto pelo INPI como por
qualquer outra pessoa (física ou jurídica) com legítimo interesse (artigo 173), mas, em
não sendo a autarquia a autora, deverá, obrigatoriamente, intervir no feito, sob pena de
nulidade. Diante desse contexto normativo, precedentes desta Corte - envolvendo
discussões sobre ônus sucumbencial e honorários recursais - consagraram o
entendimento de que, na ação de nulidade de patente ou de registro de marca (ou de
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desenho industrial), a atuação processual do INPI, quando não figurar como autor ou
corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), na condição de assistente
especial (ou até de amicus curiae), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o
interesse público encartado na sua finalidade institucional de proteção eficiente da
propriedade industrial com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e
econômico do país, observada a livre iniciativa, a função social da propriedade e a
defesa do mercado consumidor. Sob tal ótica, destaca-se precedente da Terceira Turma,
exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.775.812/RJ - da relatoria do
eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze -, que, ao versar sobre a legitimidade
processual do INPI para impugnar sentença extintiva de reconvenção apresentada por
corréu, reconheceu a natureza dinâmica do litisconsórcio exercido pela autarquia, que
não fica adstrita a qualquer um dos polos da demanda. Desse modo, fala-se em uma
"migração interpolar" do INPI, a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de
improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo
ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido, ou atuar ao lado do
autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º,
da Lei n. 4.717/1965 e 17, § 3º, da Lei n. 8.429/1992.
STJ. REsp1.817.109-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma,
por unanimidade, julgado em 23/02/2021
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6. Da adoção (III): adoção internacional, efeitos da adoção e direito ao conhecimento da
origem biológica.
Os julgados sobre adoção foram tratados na FJ V.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
6. Fontes do direito tributário.
Não há julgados do STF ou STJ relevantes sobre este ponto.
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DIREITO AMBIENTAL
6. Do poder de polícia ambiental. Licenciamento ambiental (I): conceito, natureza
jurídica, publicidade, exigibilidade e competência.
Transporte em quantidade excessiva de madeira e apreensão da mercadoria
O transporte em quantidade excessiva de madeira, não acobertada pela respectiva guia
de autorização, legitima a apreensão de toda a mercadoria. (...)Os arts. 46, parágrafo
único, 50, 50-A e 70, da Lei n. 9.605/1998 tipificam simultaneamente como crime e
infração administrativa o transporte ou a guarda de madeira, lenha, carvão ou outros
produtos de origem vegetal, assim como a atividade de desmatar, explorar
economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, sem a devida licença por
parte da autoridade competente. Os arts. 25 e 72, IV, do referido normativo, por sua vez,
disciplinam a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática da infração
ambiental. Reduzir a apreensão de madeira ao quantitativo de carga efetivamente
excedente ao indicado na respectiva guia de transporte, além de caracterizar medida não
prevista na legislação de regência, traduz-se em providência contrária aos objetivos das
leis de proteção ao meio ambiente. A medida de apreensão da totalidade da carga
transportada consiste em importante mecanismo para a tutela do meio ambiente, em
razão do efeito dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que
contribuiu para a prática da conduta ilícita. Isso porque a apreensão de bens gera, ainda
que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evita a reiteração
da prática, facilita a recuperação do dano e, ainda, contribui para a garantia do resultado
prático do processo administrativo. Ademais, tratando-se da infração ambiental, a
aplicação da técnica de ponderação deve ter como premissa a especial proteção jurídica
conferida pela Constituição Federal ao tema, a exemplo do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, assim como a conscientização de que o fundamento da
livre iniciativa, previsto no art. 170 da Carta Magna, tem por finalidade assegurar a
todos uma existência digna, e também deve obediência ao princípio de defesa do meio
ambiente. Na situação em debate, tem-se, de um lado, a proteção do patrimônio daquele
flagrado com quantidade de madeira em descompasso com a autorizada e, de outro, a
magnitude dos direitos e interesses difusos em matéria ambiental, bem como a própria
efetividade da legislação de proteção ao meio ambiente. Diante desse cenário, não há
dúvida de que eventual interesse na liberação da quantidade de madeira autorizada na
guia de transporte deve ceder em função da gravidade da lesão consistente no
desrespeito aos limites previamente estipulados pela autoridade competente.
STJ. REsp 1.784.755-MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade,
julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019
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TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
(TFPG) EXIGIDA SOBRE ATIVIDADES DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS e
a LEI COMPLEMENTAR 140/2011.
AÇÃO
RELATOR:

DIRETA
MIN.

DE

INCONSTITUCIONALIDADE
ALEXANDRE
DE

5.480
MORAES

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento do requerimento
cautelar em definitivo de mérito, verificou vício material na norma sob censura e julgou
procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da
Lei 7.182/2015 do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Relator. Falou, pela
requerente, o Dr. Eduardo Maneira. Não participou deste julgamento, por motivo de
licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res.
642/2019).
Plenário,
Sessão
Virtual
de
10.4.2020
a
17.4.2020.
EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. LEI 7.182/2015
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO
E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFPG) EXIGIDA SOBRE ATIVIDADES DA
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS. LEI COMPLEMENTAR 140/2011.
NATUREZA SUPLEMENTAR, SUPLETIVA OU EMERGENCIAL DA
FISCALIZAÇÃO NÃO EXCLUI PODER DE TAXAR DOS ESTADOSMEMBROS.
VALOR DA TAXA. DESPROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1.
Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Empresas de Exploração
e Produção de Petróleo e Gás (ABEP), tendo em vista a assimétrica distribuição da
indústria de petróleo e gás no território nacional e a expressividade das suas filiadas
para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional.
Precedente. 2. Os artigos 23, VI e VII, e 24, VI, da Constituição Federal estabelecem
um compromisso federativo de fiscalização ambiental das atividades potencialmente
poluidoras, atribuindo aos Estados-Membros autoridade para promover medidas de
fiscalização em atividades da indústria petrolífera, mesmo quando realizadas em
perímetros sujeitos ao licenciamento por órgãos ambientais da União, como as
localizadas em faixas de mar contíguas ao território nacional, o que é confirmado pelos
arts. 15 e 17 da Lei Complementar 140/2011, bem como pelo art. 27, III, da Lei
9.966/2000. 3. O caráter subsidiário, supletivo ou emergencial das medidas de
fiscalização pelos órgãos ambientais estaduais nas atividades da indústria petrolífera
realizadas em águas marinhas não impede a instituição de taxas pelo exercício do poder
de polícia, nem induz bitributação, sendo possível a sua compensação com taxas
cobradas no âmbito federal (art. 17-P da Lei 6.938/1981). 4. A base de cálculo indicada
pelo art. 4º da Lei 7.182/2015 – barril de petróleo extraído ou unidade equivalente de
gás a ser recolhida – não guarda congruência com os custos das atividades de
fiscalização exercidas pelo órgão ambiental estadual, o Instituto Estadual do Ambiente
(INEA/RJ). Desproporcionalidade reconhecida. Nesse sentido: ADI 6211-MC, Rel.
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Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2019, acórdão pendente de
publicação; e ADI 5374-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão monocrática,
DJe de 17/12/2018. 5. Ação direta julgada procedente.
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DIFUSOS E COLETIVOS / CONSUMIDOR
6. Ação Civil Pública (Teoria Geral do Processo Coletivo V): Das particularidades
procedimentais – editais, tutelas de urgência, desistência/abandono e reconvenção. Do
compromisso de ajustamento de conduta. Da composição judicial. Da sentença. Dos
meios de impugnação.
Associação privada e transação na ACP
Na ação civil pública é possível a associação privada realizar transação com o réu e
requerer a extinção do feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea ‘B’, do
CPC.
STF. Plenário. ADPF 165/DF. Julgado em 1º/3/2018 (Info 892).
Ação civil pública e suspensão de ações individuais
Até o trânsito em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n.
2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de
Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de
suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
individuais. (...) A questão controvertida consiste em definir a necessidade ou não de
suspensão das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano moral em
razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de
jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR até o julgamento das Ações Civis
Públicas em trâmite na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Registre-se, de início, que "não é possível haver litispendência entre ações coletivas e
ações individuais, por não ser viável uma perfeita identidade entre seus três elementos".
Contudo, previu o Código de Defesa do Consumidor - CDC, em seu art. 94, de forma
excepcional, a possibilidade de integração do lesado ao feito na qualidade de
litisconsorte, verificando-se assim, a possibilidade de intervenção dos interessados, a
título de litisconsortes do autor legitimado (na ação coletiva), e que serão alcançados,
por conseguinte, por essa atuação. Apesar disso, o referido litisconsórcio deverá ser
examinado com temperamento, uma vez que existem peculiaridades processuais que
deverão ser adequadas à respectiva tutela coletiva, pois, apesar de assumir a condição de
litisconsorte (facultativo e unitário — em que a decisão deverá ser uniforme com
relação a todos), "não poderá apresentar novas demandas, ampliando o objeto litigioso
da ação coletiva à consideração de seus direitos pessoais, o que contrariaria todo o
espírito de 'molecularização' da causa". É que o art. 103, § 1º, do CDC ressalva que os
efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos
individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, da categoria ou da classe; e o § 3º
do mesmo dispositivo esclarece que os efeitos da coisa julgada, de que cuida o art. 16,
c/c o art. 13 da Lei n. 7.347/1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista nesse Código,
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mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. No recurso repetitivo
REsp n. 1.110.549/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, restou consolidado o
entendimento de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos
multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação
coletiva. No mesmo diapasão, a Primeira Seção, por ocasião também de julgamento de
recurso repetitivo, REsp n. 1.353.801/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
invocando o repetitivo da Segunda Seção, sufragou o entendimento de que, ajuizada
ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se
as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, ponderando que a
coletivização da demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo, é um dos meios mais
eficazes para a realização do acesso à justiça, porquanto, além de reduzir os custos,
consubstancia-se em instrumento para a concentração de litigantes em um polo,
evitando-se, assim, os problemas decorrentes dos inúmeros procedimentos semelhantes.
Assim, o mais prudente é o sobrestamento dos feitos individuais até a solução definitiva
do litígio coletivo.
STJ. REsp 1.525.327-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por
unanimidade, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019 (Tema 923)
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
6. Das questões e processos incidentes (II) – Das exceções – Da exceção de suspeição e
da incompetência do juízo. Da exceção de litispendência. Da exceção de ilegitimidade
de parte. Da exceção de coisa julgada. Das formas de impugnação da decisão judicial
proferida nas exceções processuais. Do conflito de jurisdição. Da restituição de coisas
apreendidas. Das medidas assecuratórias (I) – Do sequestro de bens imóveis.
Rol de impedimentos é taxativo
As hipóteses de impedimento previstas no art. 252 do CPP constituem rol taxativo.
STF. 2ª Turma. HC 94089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 14/2/2012.
STJ. 5ª Turma. HC 162.491/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/08/2016.
Rol de suspeições é exemplificativo
O rol de suspeições previstas no art. 254 do CPP é exemplificativo, sendo, assim,
imprescindível, para o reconhecimento da suspeição do magistrado, não a adequação
perfeita da realidade a uma das proposições do referido dispositivo legal, mas sim a
constatação do efetivo comprometimento do julgador com a causa.
STJ. 5ª Turma. REsp 1379140/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
27/8/2013.
As causas de impedimento do juiz estão previstas taxativamente no artigo 252 do CPP, ao
passo que os atos que indicam a suspeição estão dispostos no rol exemplificativo contido no
art. 254.
STJ. 5ª Turma. RHC 69.927/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 28/06/2016.
•
•

Impedimento (art. 252): taxativo.
Suspeição (art. 254): exemplificativo.

O magistrado que atuou como corregedor em processo administrativo não está
impedido de julgar o réu em processo criminal
O magistrado que atuou como corregedor em processo administrativo instaurado contra
o réu não está impedido de participar como julgador no processo criminal que tramita
contra o acusado. A situação não se amolda em nenhuma das hipóteses do art. 252 do
CPP. O STF entende que não é possível criar, por meio de interpretação, novas causas
de impedimento que não estejam descritas expressamente nesse dispositivo.
STF. 2ª Turma. RHC 131735/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/5/2016 (Info
824).
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Súmula 234-STJ: A participação de membro do Ministério Público na fase
investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o
oferecimento da denúncia.
Habeas corpus e alegação de suspeição de magistrado
A Segunda Turma, por maioria, deliberou adiar o julgamento de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e em favor de expresidente da República, no qual se pleiteia a decretação de nulidade da ação penal que
culminou na sua condenação, sob o fundamento de suspeição do juiz federal de primeira
instância prolator da sentença. O colegiado, também por maioria, indeferiu liminar
proposta pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder liberdade ao paciente até
o julgamento definitivo do writ. Os impetrantes alegam que a parcialidade judicial
consistiria: (i) no deferimento da condução coercitiva do paciente e de seus familiares,
sem prévia intimação para oitiva pela autoridade policial; (ii) na autorização para a
interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, a familiares e advogados,
antes de adotadas outras medidas investigativas; (iii) na divulgação do conteúdo de
áudios captados em interceptações telefônicas autorizadas; (iv) no momento histórico
em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, quando as principais figuras
públicas hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-presidente e o
paciente; (v) na condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica; (vi) na
atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada por
desembargador, em decisão liminar proferida nos autos de outro writ; e (vii) na
aceitação do magistrado prolator da sentença condenatória ao convite feito pelo
presidente da República eleito em 2018 para ocupar o cargo de ministro da Justiça, a
indicar que toda a sua atuação pretérita estaria voltada a tal desiderato. O ministro
Gilmar Mendes, que já havia indicado adiamento da devolução do seu pedido de vista
em virtude do congestionamento da pauta, referiu-se a novas circunstâncias que
corroborariam a necessidade dessa prorrogação, até mesmo para que fossem apurados
os fatos mencionados pelos impetrantes e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
Enfatizou recente divulgação, por sítio eletrônico, de diálogos entre o magistrado de
primeira instância e membro do Ministério Público que revelariam as minúcias das
circunstâncias históricas em que ocorreram os fatos discutidos no writ. Assinalou a
manifestação da PGR acerca dessas publicações, que ressalta que os vazamentos devem
ser verificados e conclui que os fatos alegados pelo impetrante não conduzem, diante da
fundada dúvida jurídica sobre eles até o momento, à procedência do pedido de
suspeição. Em seguida, o ministro Gilmar propôs a concessão de medida liminar por
vislumbrar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ressaltou a situação
do paciente, preso há mais de 440 dias. Considerou a plausibilidade jurídica do pedido a
partir dos citados fatos novos apontados pela defesa, mas, essencialmente, dos
elementos já constantes da impetração desde a sua apresentação original. Destacou,
entre os fatos que a defesa elenca como determinantes da parcialidade do magistrado de
37

primeiro grau, a interceptação telefônica de diversas pessoas relacionadas ao paciente,
inclusive de conversas entre o paciente e seus advogados. O ministro Edson Fachin
(relator) rejeitou a proposta de concessão de liminar e, por não constatar demonstração
de constrangimento ilegal imputável à autoridade coatora, reiterou os fundamentos do
voto anteriormente proferido para não conhecer do habeas corpus. Rememorou que os
quatro primeiros argumentos levantados pela defesa estão acobertados pela preclusão,
na medida em que foram rechaçados pela corte regional em sede de exceção de
suspeição, e que os demais não foram previamente examinados pelas instâncias
antecedentes. O relator teceu observações acerca das graves alegações de
monitoramento de advogados do paciente. Salientou não se discutir a relevância da
atuação da defesa técnica e da indispensabilidade de irrestrita obediência e observância
da imunidade profissional que instrumentaliza a realização de seu essencial múnus.
Entretanto, verificou que, da interceptação do terminal em comento, inexiste suporte,
para fins de reconhecimento de suspeição, de deliberado monitoramento de advogado
ou ainda da alegada inimizade capital. Acrescentou que não há notícia de que esse
episódio teria resultado em produção probatória. Assim que detectada a irregularidade, a
interceptação teria sido prontamente interrompida. Aparentemente, o terminal estava
erroneamente indicado em registro de órgãos públicos, contexto que atrai a incidência
do art. 565 do Código de Processo Penal (CPP) (1). Após salientar a distinção entre
neutralidade e imparcialidade, o ministro Edson Fachin afirmou que o que cabe
perquirir em tais casos não é o conteúdo de posições e compreensões subjetivas do
julgador, ou ainda eventuais desvios de natureza ética. Nesses casos, cabe aferir se, em
determinados atos, sua atuação jurisdicional, que deve funcionar como verdadeira
ferramenta de heterocomposição, é conduzida por critérios de objetividade e
racionalidade, desvelando-se que o funcionamento judicante seja desenvolvido sob
balizas de uma concreta atuação subjetivamente comprometida e submetida à ordem
jurídica. No que se refere às citadas recentes divulgações dos diálogos, o relator não
encontrou razões para alterar seu voto, visto que as informações noticiadas pela defesa
não permitem, no momento e nesta sede, o reconhecimento do alegado constrangimento
ilegal. Esclareceu que não se tem notícia de ter sido o material submetido a escrutínio
pelas autoridades judiciárias antecedentes, descabendo ao Supremo Tribunal Federal
conhecer originariamente da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
Ademais, não se trata de fato notório em sentido técnico processual, apto a prescindir de
qualquer prova, até mesmo quanto à licitude do material. Além disso, ainda que se
admitisse a possibilidade, em tese, de uso em favor do acusado de prova ilicitamente
obtida, essa providência estaria inserida no campo da validade. Nada obstante, a
confiabilidade desses elementos dependeria de prévio exame e reconhecimento, em sede
jurisdicional própria, de sua autenticidade e integridade. Por fim, o ministro Edson
Fachin relembrou que o debate nestes autos, nos limites da hipótese de cabimento
prevista no art. 5º, LXVIII, da CF (2), consiste na análise de eventual caracterização de
constrangimento ilegal imputável ao STJ em razão de julgamento que, segundo a
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defesa, traduziria lesão ou ameaça ao direito de locomoção do paciente. Para tanto,
sustenta-se a configuração de suspeição da autoridade judiciária que subscreveu a
sentença condenatória, por força de alegada inimizade capital em relação ao paciente.
Portanto, o debate não envolve, no momento, o acerto ou desacerto dos atos
jurisdicionais praticados em primeiro grau, ou mesmo eventuais contrariedades
normativas desses atos, aspectos passíveis de controle pelas vias recursais próprias.
Para o relator, eventuais irregularidades que acaso comprometam o devido processo
legal devem efetivamente ser objeto de atenção e controle a serem exercitados pelo
STF. Entretanto, nesse caso, isso deve ser implementado com irrestrito lastro na ordem
normativa e com observância dos lindes dos instrumentos de impugnação previstos no
sistema processual. Os ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia também indeferiram a
proposta de concessão da medida liminar. O ministro Ricardo Lewandowski ficou
vencido quanto ao adiamento do processo, que, segundo ele, contém todos os elementos
necessários para a apreciação das alegações da defesa. De igual modo, ficou vencido
quanto à concessão da liminar, ao acompanhar o ministro Gilmar Mendes.
(1) CPP: “Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa,
ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte
contrária interesse.”
(2) CF/1988: “LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade
ou
abuso
de
poder;"]
STF. HC 164493/PR, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 25.6.2019. (HC-164493)
RHC: imparcialidade do julgador e produção de provas
Em conclusão de julgamento e ante o empate na votação, a Segunda Turma deu parcial
provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus, para declarar a
nulidade da sentença condenatória proferida nos autos de processo penal, por violação à
imparcialidade do julgador. No ato impugnado, o ministro Edson Fachin (relator) negou
seguimento ao recurso ordinário. Explicitou que o recorrente sustentava a quebra de
imparcialidade do juiz condutor da ação penal, substancialmente sob a argumentação de
que: (i) ao tomar diretamente o depoimento de colaboradores no momento da celebração
de acordo de colaboração premiada, o magistrado teria participado da própria produção
da prova na fase investigativa, exercendo, ao menos materialmente, as atribuições
próprias dos órgãos de persecução. Por tais razões, estaria caracterizada hipótese de
impedimento estabelecida no art. 252 do Código de Processo Penal (CPP) (1),
notadamente em seu inciso II; e (ii) ao determinar ex officio a juntada aos autos de
documentos utilizados para fundamentar a condenação, após a apresentação de
alegações finais, o magistrado teria suprido a insuficiência probatória da acusação
prevista no art. 156 do CPP (2). Este cenário, na visão da defesa, acarretaria a
absolvição do acusado, ora recorrente. Prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes,
que foi acompanhado pelo min. Ricardo Lewandowski. O ministro Gilmar Mendes
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afirmou que este recurso trata da proteção à imparcialidade jurisdicional e de sua
efetividade. Frisou ainda a importância da imparcialidade como base da jurisdição.
Reportou-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da
inconstitucionalidade de dispositivo legal em que autorizada a possibilidade de o
julgador realizar a coleta de provas que poderiam servir, mais tarde, como fundamento
da sua própria decisão (ADI 1.570). De igual modo, mencionou entendimento do STF
segundo o qual o princípio fundante do sistema ora analisado, a toda evidência, é o
princípio acusatório, norma decorrente do due process of law e prevista de forma
marcante no art. 129, I, da Constituição Federal (CF) (3), o qual exige que o processo
penal seja marcado pela clara divisão entre as funções de acusar, defender e julgar (ADI
4.414). Na sequência, informou que o modelo acusatório determina, em sua essência, a
separação das funções de acusar, julgar e defender, e, assim, tem como escopo
fundamental a efetivação da imparcialidade do juiz. A CF consagra o sistema acusatório
no processo penal brasileiro, o que impõe a separação das funções de acusar e julgar a
atores distintos na justiça criminal. Contudo, a mera separação formal não é suficiente,
devendo-se vedar a usurpação das funções acusatórias pelo juiz e, também, a sua união
ilegítima em detrimento da paridade de armas. Ao versar sobre a proteção efetiva da
imparcialidade do julgador, esclareceu que, no atual CPP, são reguladas causas de
impedimento e suspeição. Conforme doutrina, a suspeição é causa de parcialidade do
juiz, viciando o processo, caso haja sua atuação. Ela ofende, primordialmente, o
princípio constitucional do juiz natural e imparcial. Pode dar-se a suspeição pelo
vínculo estabelecido entre o juiz e a parte ou entre o juiz e a questão discutida no feito.
Note-se que não se trata de vínculo entre o magistrado e o objeto do litígio — o que é
causa de impedimento — mas de mero interesse entre o julgador e a matéria em debate.
Diante disso, o STF definiu que a suspeição ocorre quando há vínculo do juiz com
qualquer das partes [CPP, art. 254 (4)]. Segundo o ministro, há um conjunto muito
particular de elementos nos autos que aponta para a violação à imparcialidade judicial.
O simples fato de o juiz ter procedido à homologação dos referidos acordos de
colaboração ou mesmo ter realizado as oitivas dos colaboradores não tem o condão
configurar per se a quebra de sua imparcialidade para o julgamento do réu ao qual
imputados ilícitos no âmbito dos respectivos acordos. Todavia, as circunstâncias
particulares do caso demonstram que o juiz se investiu na função persecutória ainda na
fase pré-processual, violando o sistema acusatório. Não houve mera homologação de
acordo de colaboração premiada para verificação de sua legalidade e voluntariedade,
tampouco ocorreu mera produção de prova de ofício pelo julgador. A espécie apresenta
especificidades que caracterizam manifesta ilegalidade. Salienta-se que o acordo
analisado e a sua homologação judicial ocorreram em momento anterior à promulgação
da Lei 12.850/2013. Conquanto isso, a necessidade de imparcialidade judicial está
consolidada na Constituição Federal e em tratados internacionais de direitos humanos
há muito mais tempo. Com a redação dada pela Lei 13.964/2019, aquele ato normativo
passou a esclarecer que, após a homologação do acordo, a análise do juiz deve cingir-se
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ao exame da regularidade e legalidade, da voluntariedade da manifestação, da
adequação dos benefícios pactuados. Inovação legislativa que apenas reforçou
entendimentos jurisprudenciais pacificados pelo STF sobre os limites da atuação do
julgador na fase de homologação dos acordos de colaboração premiada. Da leitura das
atas de depoimentos, o ministro depreendeu ser evidente a atuação acusatória do
julgador. Ao analisar a sequência de atos, verificou a proeminência do magistrado na
realização de perguntas ao interrogado, as quais fogem completamente ao controle de
legalidade e voluntariedade de eventual acordo de colaboração premiada. Avaliou ter
havido atuação direta do julgador em reforço à acusação. Logo, não houve mera
supervisão dos atos de produção de prova, mas o direcionamento e a contribuição do
magistrado para o estabelecimento e para o fortalecimento da tese acusatória. Ainda que
essa autuação não fosse suficiente para configurar a quebra de imparcialidade do
magistrado, a sua atuação alinhada com a estratégia acusatória mostrou-se evidente em
outro momento processual. Consta de maneira inconteste que o juiz determinou a
juntada de ofício de vários documentos aos autos, invocando os artigos 234 e 502 do
CPP (5), após o oferecimento das alegações finais pelas partes. Ao final da instrução, o
julgador ordenou a juntada de centenas de folhas, em quatro volumes de documentos,
diretamente relacionados com os fatos criminosos imputados aos réus, sem qualquer
pedido do órgão acusador. Depois, ao sentenciar, o magistrado utilizou expressamente
tais elementos para fundamentar a condenação. Ou seja, o juiz produziu, sem pedido das
partes, a prova para justificar a condenação que já era por ele almejada, aparentemente.
Mesmo que se pudesse invocar, em tese, a possibilidade jurídica da produção de prova
de ofício pelo julgador com base no art. 156 do CPP, na situação dos autos, sequer é
possível falar verdadeiramente em produção probatória. Os documentos juntados não
poderiam ter sido utilizados para a formação do juízo de autoria e materialidade das
imputações, uma vez encerrada a instrução processual. Dessa maneira, imperiosa se faz
a incidência do art. 157 do CPP (6), o qual preleciona o desentranhamento de provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. A
ordenação ex officio do ato judicial impugnado, quando associada às características
particulares do caso concreto, confirmam a grave violação do princípio acusatório. Por
fim, o ministro ponderou ser evidente a quebra da imparcialidade do juízo, o que finda
por macular os atos decisórios proferidos, porquanto ausente o elemento base de
legitimidade da jurisdição em um Estado Democrático de Direito. Vencidos os
ministros Edson Fachin (relator) e Cármen Lúcia, que negaram provimento ao agravo
regimental. O ministro Edson Fachin afirmou que as decisões objeto do recurso estão
em linha com o entendimento do STF. De igual modo, citou orientação do STF no
sentido de que as causas de impedimento do julgador, listadas no art. 252 do CPP, são
taxativas e jungidas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que arguida a
imparcialidade (AImp 4). Enfatizou que, a rigor, não se trata de alegação de exercício
de função alheia à investidura jurisdicional, mas de eventual incorreção do exercício da
atividade judicial, aspecto que, na espécie, não se insere na espacialidade da
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configuração dos impedimentos taxativamente previstos na legislação processual penal.
Avaliou que, durante as audiências indicadas pela defesa, não se detecta, objetivamente,
exteriorização de juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito, emergentes
na fase preliminar, que impeça o juiz oficiante de atuar com imparcialidade no curso da
ação penal. Registrou que a oitiva dos colaboradores em juízo trata de tarefa ínsita à
própria homologação do acordo, atualmente com expressa previsão na Lei 12.850/2013.
Ademais, a participação da autoridade judicial na homologação do acordo de
colaboração premiada não possui identidade com a hipótese de impedimento prevista
aos casos de atuação prévia no processo como membro do Ministério Público ou
autoridade policial. Ao contrário, a atividade homologatória da avença mostra-se
necessária a fim de verificar a sua regularidade, legalidade e voluntariedade. Quanto à
juntada de ofício, o relator ponderou não acarretar mácula à imparcialidade judicial, não
configurando, isoladamente, hipótese de afastamento do magistrado. Isso, mesmo que
se questionem, em tese, os limites dos poderes instrutórios do magistrado. Em sua
decisão, ora agravada, colheu inclusive manifestação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, no curso de processo penal, admite-se que o juiz, de modo subsidiário,
possa — com respeito ao contraditório e à garantia de motivação das decisões judiciais
— determinar a produção de provas que entender pertinentes e razoáveis, a fim de
dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, seja por força do princípio da busca da verdade,
seja
pela
adoção
do
sistema
do
livre
convencimento
motivado.
(1) CPP: “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: I – tiver
funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até
o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público,
autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; II – ele próprio houver desempenhado
qualquer dessas funções ou servido como testemunha; III – tiver funcionado como juiz
de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV – ele
próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até
o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”
(2) CPP: “Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém,
facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a
necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da
instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida
sobre ponto relevante.” (com redação dada e inclusão de texto pela Lei 11.690/2008)
(3) CF: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I – promover,
privativamente,
a
ação
penal
pública,
na
forma
da
lei;”
(4) CPP: “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado
por qualquer das partes: I – se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II
– se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por
fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III – se ele, seu cônjuge,
ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou
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responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV – se tiver
aconselhado qualquer das partes; V – se for credor ou devedor, tutor ou curador, de
qualquer das partes; Vl – se for sócio, acionista ou administrador de sociedade
interessada
no
processo.”
(5) CPP: “Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto
relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento
de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. (...) Art. 502. Findos
aqueles prazos, serão os autos imediatamente conclusos, para sentença, ao juiz, que,
dentro em cinco dias, poderá ordenar diligências para sanar qualquer nulidade ou suprir
falta que prejudique o esclarecimento da verdade. (Revogado pela Lei 11.719/2008)
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que se proceda, novamente, a interrogatório
do réu ou a inquirição de testemunhas e do ofendido, se não houver presidido a esses
atos
na
instrução
criminal.
(Revogado
pela
Lei
11.719/2008)”
(6) CPP: “Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou
legais.”
STF. RHC 144615 AgR/PR, julgamento em 25.8.2020. (RHC-144615)
Exceção de suspeição. Julgador do colegiado que apreciou recurso especial.
Julgamento posterior de outro apelo raro advindo de revisão criminal ajuizada na
origem. Ausência de malferimento às regras de imparcialidade.
Não há impedimento ou suspeição de integrantes de Colegiado do STJ que apreciaram
recurso especial e, posteriormente, venham a participar do julgamento de outro apelo
raro oriundo de revisão criminal ajuizada na origem. (...) Cinge-se a controvérsia a
definir se há impedimento ou suspeição no fato de ter sido distribuído um recurso
especial a integrante da Quinta Turma e esse Colegiado venha a ser o competente para
apreciar outro recurso especial, desta vez interposto contra acórdão oriundo de revisão
criminal originada de ação penal a que dizia respeito o primeiro apelo raro. O art. 252,
III, do Código de Processo Penal estabelece: "Art. 252. O juiz não poderá exercer
jurisdição no processo em que: [...] III - tiver funcionado como juiz de outra instância,
pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão". Assim, veda-se a participação
do juiz quando já tiver julgado o processo em outra instância. É o caso, por exemplo, do
magistrado que profere a sentença e é promovido ao cargo de desembargador. Nesse
caso não poderá participar do julgamento de eventual recurso de apelação, pois estaria,
contra o texto legal, apreciando o processo em instâncias diversas. Por outro lado, não
ocorre o impedimento quando o julgamento se realiza na mesma instância. Aliás, cuidase de regra que, nos termos do regimento interno, inclusive gera a prevenção do órgão
julgador. De igual modo, o art. 625 do Código de Processo Penal também não se aplica,
já que de revisão criminal não se cuida. Este dispositivo apenas determina que o relator
da revisão criminal "não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo".
Além dessa regra se dirigir precipuamente aos Tribunais de segundo grau, não impede a
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participação deste desembargador no julgamento, apenas o afasta da condição de
relator. Ademais, trata exclusivamente da distribuição de revisão criminal, feito que não
tramita nesta Corte. Aqui, o que há é um recurso especial, cuja distribuição se deu de
forma aleatória.
STJ. AgRg na ExSusp 209-DF, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020
Obs: alguns julgados sobre medidas assecuratórias foram tratados na FJ V.
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DIREITO PENAL
6. Da teoria geral da pena (I): considerações gerais sobre a pena. Pena privativa de
liberdade (conceito, espécies, regimes penitenciários, fixação do regime inicial,
competência para execução da pena privativa de liberdade, jurisdicionalização da
execução penal, reclusão, detenção e prisão simples, progressão de regime). Regressão
de regime. Execução provisória. Autorizações de saída. Regras dos regimes. Regime
especial. Direitos do preso. Trabalho do preso. Legislação especial. Remição. Detração
penal. Aplicação da pena privativa de liberdade – conceito, pressuposto, sistemas e
critérios para aplicação da pena, elementares e circunstâncias, agravantes genéricas e
causas de aumento de pena, causas de aumento de pena e qualificadoras, atenuantes
genéricas e causas de diminuição da pena e o critério trifásico: a primeira fase da
dosimetria da pena (pena-base).
Correto conceito de culpabilidade, princípio da não-culpabilidade e vedação ao bis in
idem
Determinado réu foi condenado por furto qualificado por rompimento de obstáculo (art.
155, § 4º, I, do CP).
O STF considerou incorreta a sentença do juiz que, na 1ª fase da dosimetria da pena,
aumentou a pena-base com fundamento em três argumentos:
a) Culpabilidade. O magistrado afirmou que era patente a culpabilidade do réu
considerando que ele tinha plena consciência da ilicitude de seu ato.
O juiz confundiu os conceitos. Para fins de dosimetria da pena, culpabilidade consiste
na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Essa culpabilidade de que
trata o art. 59 do CP não tem nada a ver com a culpabilidade como requisito do crime
(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta
diversa).
b) Antecedentes. O juiz aumentou a pena pelo fato de o agente já responder a quatro
outros processos criminais.
A jurisprudência entende que, em face do princípio da presunção de não culpabilidade,
os inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados maus
antecedentes (Súmula 444-STJ e STF RE 591054/SC).
c) Circunstâncias do crime. O julgador considerou que as circunstâncias do crime eram
negativas porque o crime foi praticado com rompimento de obstáculo à subtração da
coisa.
Aqui, o erro do magistrado foi utilizar como circunstância judicial (1ª fase da
dosimetria) um elemento que ele já considerou como qualificadora (inciso I do § 4º do
art. 155). Houve, portanto, bis in idem (dupla punição pelo mesmo fato).
STF. 2ª Turma. HC 122940/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info
851).
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Vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima como circunstância negativa na
dosimetria da pena
O fato de o agente ter se aproveitado, para a prática do crime, da situação de
vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima decorrente da morte de seu filho em
razão de erro médico pode constituir motivo idôneo para a valoração negativa de sua
culpabilidade.STJ. 5ª Turma. HC 264.459-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
10/3/2016 (Info 579).
Maus antecedentes
Súmula 444-STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena-base.
Condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas como
conduta social desfavorável
A circunstância judicial "conduta social", prevista no art. 59 do Código Penal,
representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no
relacionamento com outros indivíduos. Os antecedentes sociais do réu não se
confundem com os seus antecedentes criminais. São circunstâncias distintas, com
regramentos próprios.Assim, não se mostra correto o magistrado utilizar as condenações
anteriores transitadas em julgado como "conduta social desfavorável".STF. 2ª Turma.
RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825).
Elevados custos da investigação e enriquecimento do réu não são argumentos para
aumentar a pena-base
Os elevados custos da atuação estatal para apuração da conduta criminosa e o
enriquecimento ilícito obtido pelo agente não constituem motivação idônea para a
valoração negativa do vetor "consequências do crime" na 1ª fase da dosimetria da pena.
Em outras palavras, o fato de o Estado ter gasto muitos recursos para investigar os
crimes (no caso, era uma grande operação policial) e de o réu ter obtido enriquecimento
ilícito com as práticas delituosas não servem como motivo para aumentar a pena-base.
STF. 2ª Turma. HC 134193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/10/2016 (Info
845).
Elementares dos tipos de concussão e corrupção passiva e exasperação da pena-base
A obtenção de lucro fácil e a cobiça constituem elementares dos tipos de concussão e
corrupção passiva (arts. 316 e 317 do CP), sendo indevido utilizá-las, para exasperação
da pena-base, no momento em que analisados os motivos do crime – circunstância
judicial prevista no art. 59 do CP. (...) om efeito, embora inseridos no Código Penal no
Título dos crimes contra a administração pública, tanto a concussão (art. 316, CP)
quanto a corrupção passiva (art. 317, CP) possuem várias das características dos crimes
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contra o patrimônio, com a peculiaridade da qualificação do agente como servidor
público. Assim sendo, no exame das circunstâncias judiciais envolvendo a prática
desses dois delitos, a jurisprudência desta Corte vem entendendo que a cobiça, a
ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares dos delitos, não
podendo, assim, serem utilizadas novamente na apreciação das circunstâncias judiciais
para justificar a elevação da pena-base.
STJ. EDv nos EREsp 1.196.136-RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por
unanimidade, julgado em 24/5/2017, DJe 1/8/2017.
Confissão que corrobora provas e atenuante de pena
Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do
Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total
ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. STJ. REsp 1.735.425.
Julgado em 30.05.2018.
Necessidade de motivação para fixação do regime inicial
É possível que seja imposto ao condenado primário um regime inicial mais rigoroso do
que o previsto para a quantidade de pena aplicada? Ex.: se uma pessoa for condenada
a seis anos de reclusão, pode o juiz fixar o regime inicial fechado?
SIM, é possível, desde que o juiz apresente motivação idônea na sentença.
Súmula 719-STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea.
Opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime não serve
O juiz pode fundamentar a imposição do regime mais severo devido ao fato do crime
praticado ser, abstratamente, um delito grave? Ex.: o juiz afirma que, em sua opinião,
no caso de tráfico de drogas o regime deve ser o fechado em razão da gravidade desse
delito.
NÃO. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime NÃO constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a
pena aplicada (Súmula 718-STF).
Súmula 440-STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base
apenas na gravidade abstrata do delito.
Remição de pena e coral
O reeducando tem direito à remição de sua pena pela atividade musical realizada em
coral. (...) O ponto nodal da discussão consiste em analisar se o canto em coral, pode ser
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considerado como trabalho ou estudo para fins de remição da pena. Inicialmente,
consigna-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como resultado de
uma interpretação analógica in bonam partem da norma prevista no art. 126 da LEP,
firmou o entendimento de que é possível remir a pena com base em atividades que não
estejam expressas no texto legal. Concluiu-se, portanto, que o rol do art. 126 da Lei de
Execução Penal não é taxativo, pois não descreve todas as atividades que poderão
auxiliar no abreviamento da reprimenda. Aliás, o caput do citado artigo possui uma
redação aberta, referindo-se apenas ao estudo e ao trabalho, ficando a cargo do inciso I
do primeiro parágrafo a regulação somente no que se refere ao estudo – atividade de
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional. Na mesma linha, consigna-se que a intenção do legislador
ao permitir a remição pelo trabalho ou pelo estudo é incentivar o aprimoramento do
reeducando, afastando-o, assim, do ócio e da prática de novos delitos, e, por outro lado,
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado (art.
1º da LEP). Ao fomentar o estudo e o trabalho, pretende-se a inserção do reeducando ao
mercado de trabalho, a fim de que ele obtenha o seu próprio sustento, de forma lícita,
após o cumprimento de sua pena. Nessa toada, observa-se que o meio musical satisfaz
todos esses requisitos, uma vez que além do aprimoramento cultural proporcionado ao
apenado, ele promove sua formação profissional nos âmbitos cultural e artístico. A
atividade musical realizada pelo reeducando profissionaliza, qualifica e capacita o réu,
afastando-o do crime e reintegrando-o na sociedade. No mais, apesar de se encaixar
perfeitamente à hipótese de estudo, vê-se, também, que a música já foi regulamentada
como profissão pela Lei n. 3.857/1960. STJ. 6ª Turma. REsp 1.666.637-ES, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2017 (Info 613).
Prisão preventiva e termo inicial para progressão
Se o condenado estava preso preventivamente, a data da prisão preventiva deve ser
considerada como termo inicial para fins de obtenção de progressão de regime e demais
benefícios da execução penal, desde que não ocorra condenação posterior por outro
crime apta a configurar falta grave. STF. 1ª Turma. RHC 142463/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 12/9/2017 (Info 877).
Execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado
Não é possível a execução da pena RESTRITIVA DE DIREITOS antes do trânsito em
julgado da condenação. Assim, é cabível execução provisória de penas privativas de
liberdade, mas não de penas restritivas de direito. (...) A divergência tratada nos
embargos envolve a possibilidade de se executar provisoriamente penas restritivas de
direito. O acórdão embargado da Quinta Turma decidiu que, “nos termos do art. 147 da
Lei de Execução Penal, as penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. A tese paradigma foi apresentada
com base no entendimento firmado no AgRg no REsp 1.627.367-SP, segundo o qual:
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“É
cabível
a
determinação de execução
provisória de pena privativa
de
liberdade convertida em restritivas de direitos”. Sobre o tema, o STF já se manifestara
expressamente a respeito da impossibilidade da execução das reprimendas
restritivas de direitos antes do trânsito em julgado, por força na norma prevista no art.
147 da LEP. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal por meio do HC n.
126.292/SP, não considerou a possibilidade de se executar provisoriamente a pena
restritiva de direitos, mas restringiu-se à reprimenda privativa de liberdade, na medida
em que dispôs tão somente sobre a prisão do acusado condenado em segundo grau,
antes do trânsito em julgado. Em vista da ausência de apreciação pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de executar a reprimenda
restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação, somado ao texto
expresso do art. 147 da Lei de Execução Penal, deve prevalecer o entendimento firmado
no acórdão embargado. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.619.087-SC, julgado em 14/6/2017
(Info 609).
Regime fechado ou semiaberto, prisão domiciliar e auxílio reclusão
Os dependentes de segurado preso em regime fechado ou semiaberto fazem jus ao
auxílio-reclusão ainda que o condenado passe a cumprir a pena em prisão domiciliar.
STJ. REsp 1.672.295-RS, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017
Súmula 562 do STJ
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado,
em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que
extramuros. Terceira Seção, aprovada em 24/2/2016, DJe 29/2/2016.
Tornozeleira eletrônica na fase de execução penal
A manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica sem
fundamentação concreta evidencia constrangimento ilegal ao apenado. (...)
A questão recursal gira em torno da legalidade do indeferimento de pedido de
revogação de monitoramento eletrônico, por parte do juízo das execuções. Consoante
dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá ser
revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. De qualquer sorte, ainda que o
monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, seja uma alternativa
tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida
periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Todavia, a
simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do
trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento
de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso
concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de
cautelares penais durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase
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de execução da penaigual motivação exigem, de modo que a incidência genérica sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa – de tornozeleiras eletrônicas
não pode ser admitida.
HC 351.273-CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 2/2/2017,
DJe 9/2/2017.
Falta grave e descumprimento do perímetro estabelecido para monitoramento por
tornozeleira eletrônica
A não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira
eletrônica configura mero descumprimento de condição obrigatória que autoriza a
aplicação de sanção disciplinar, mas não configura, mesmo em tese, a prática de falta
grave.
STJ. REsp 1.519.802-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por
unanimidade, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016.
Remissão e trabalho artesanal
Trabalho artesanal se enquadra nos casos previstos na lei de execução penal para
remissão de pena. STJ. Resp. 1.720.785. Ano: 2018.
Data base para progressão de regime
A data-base para subsequente progressão de regime é aquela em que o reeducando
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal. (...) O sistema
progressivo da execução penal não pode ser erigido em detrimento do apenado em casos
específicos de mora judiciária. A teor de julgados do Supremo Tribunal Federal, a
decisão do Juízo dasExecuções, que defere a progressão de regime, é meramente
declaratória, e não constitutiva. Primeiramente o reeducando preenche os requisitos
objetivo e subjetivo e, depois, pronunciamento judicial reconhece seu direito ao
benefício. Embora a análise célere do pedido seja o ideal, é cediço que a providência
jurisdicional não ocorre dessa forma e, por vezes, pode demorar meses ou anos para ser
implementada. Por tais motivos, o período de permanência no regime mais gravoso, por
mora do Judiciário em analisar requerimento de progressão ao modo intermediário de
cumprimento da pena, deverá ser considerado para o cálculo de futuro benefício,
sob pena de ofensa ao princípio da dignidade do apenado, como pessoa humana (art. 1°,
III, CF) e prejuízo ao seu direito de locomoção. Assim, o entendimento da Sexta Turma
alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para estabelecer, como marco
para a subsequente progressão, a data em que o reeducando preencheu os requisitos
legais do art. 112 da LEP.
STJ. HC 369.774-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado em
22/11/2016, DJe 7/12/2016.
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Ilegalidade e sanção administrativa que impede definitivamente o direito do preso de
receber visitas
É ilegal a sanção administrativa que impede definitivamente o direito do preso de
receber visitas. (...) O ordenamento jurídico garante a toda pessoa privada da liberdade o
direito a um tratamento humano e à assistência familiar e não prevê nenhuma hipótese
de perda definitiva do direito de visita. Assim, a negativa da revisão do cancelamento do
registro de visitante está em descompasso com a proibição constitucional de penalidades
de caráter perpétuo. Na hipótese é ilegal a sanção administrativa que impede
definitivamente o preso de estabelecer contato com seu genitor por suprimir o direito
previsto no art. 41, X, da LEP, porquanto tem-se por caracterizado o excesso de prazo
da medida, que deve subsistir por prazo razoável à implementação de sua finalidade.
Até mesmo nos casos de homologação de faltas graves (fuga, subversão da disciplina
etc.) ou de condenações definitivas existe, nos regimentos penitenciários ou no art. 94
do CP, a possibilidade de reabilitação. Toda pena deve atender ao caráter de
temporariedade.
STJ. RMS 48.818-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade,
julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019
Unificação de penas e alteração da data-base para novos benefícios
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da
unificação das penas, não encontra respaldo legal. (...)
No mesmo caminho, o delito praticado antes do início da execução da pena não
constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento
anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o
comportamento do sentenciado e não se presta a macular sua avaliação, visto que é
estranho ao processo de resgate da pena. A unificação de nova condenação definitiva já
possui o condão de recrudescer o quantum de pena restante a ser cumprido pelo
reeducando, logo, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a
despeito da ausência de previsão legal, configura excesso de execução, baseado apenas
em argumentos extrajurídicos. STJ. REsp 1.557.461-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, por maioria, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018
Remição da pena antes do início da execução
É possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da
pena, desde que em data posterior à prática do delito. (...) nicialmente cumpre salientar
que a impetrante pretende que se faça uma analogia in bonam partem, aplicando-se, no
caso em apreço - relativo ao instituto da remição -, o entendimento adotado quanto à
detração, aproveitando-se, na execução em curso, o período trabalhado no
cumprimento da pena de processo anterior. Sabe-se que este Superior Tribunal de
Justiça firmou orientação quanto à impossibilidade de remição por trabalho executado
em momento anterior à prática do delito referente à pena a ser remida. No caso denota51

se que o trabalho em questão foi realizado em momento posterior à prática de um dos
delitos cuja condenação se executa, de modo que, nesta hipótese, ainda que anterior ao
início da execução, é possível a remição da pena pelo trabalho relativamente ao delito
praticado anteriormente. Embora haja a possibilidade de o condenado remir o tempo de
cumprimento dareprimenda pelo exercício do trabalho, como forma de implementar o
objetivo ressocializador da pena, integrando-o, gradativamente, ao convívio social, a
concessão de benefícios não pode favorecer o estímulo à prática de novas infrações
penais. Por isso, entende-se não ser possível a detração ou a remição em processo
distinto, dos dias trabalhados durante a execução de pena já extinta. O que se pretende
evitar é o estímulo à prática de novos delitos, ou seja, que, em razão de eventual
"crédito" já constante em seu favor, o apenado cometa uma nova infração, sobre a qual
pretenderia eventual abatimento em razão do trabalho já realizado, o que, com efeito,
não pode ser admitido. Todavia, observa-se que, não se trata de fato praticado após o
trabalho realizado pelo apenado, mas de delito anterior ao labor, de modo que não há
falar em estímulo ou em "crédito", pois a infração já havia sido praticada. Por essa
razão, não se verifica similitude entre as hipóteses de vedação de incidência do
instituto daremição, devendo, nesse contexto, ser dado o mesmo tratamento utilizado
para a detração. STJ. HC 420.257-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por maioria, julgado em
19/04/2018, DJe 11/05/2018.
Impossibilidade de remição ficta
A Primeira Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, denegou a ordem de
“habeas corpus” em que se discutia a possibilidade de remição ficta da pena, na hipótese
em que o Estado não proporciona atividade laboral ou educacional aos internos do
sistema penitenciário a fim de obterem a remição da pena (Informativo 902) O
Colegiado enfatizou que, embora o Estado tenha o dever de prover trabalho aos internos
que desejem laborar, reconhecer a remição ficta da pena, nesse caso, faria com que
todas as pessoas do sistema prisional obtivessem o benefício, fato que causaria
substancial mudança na política pública do sistema carcerário, além de invadir a esfera
do Poder Executivo. Destacou que o instituto da remição exige, necessariamente, a
prática de atividade laboral ou educacional. Trata-se de reconhecimento pelo Estado do
direito à diminuição da pena em virtude de trabalho efetuado pelo detento. Na espécie,
não foi realizado trabalho, estudo ou leitura, em razão de o paciente estar submetido ao
Regime Disciplinar Diferenciado. Portanto, não há que se falar em direito à remição.
STF, julgamento em 29.5.2018. (HC - 124520)
Saída temporária e decisão judicial
É recomendável que cada autorização de saída temporária do preso seja
precedida de decisão judicial motivada. Entretanto, se a apreciação individual do
pedido estiver, por deficiência exclusiva do aparato estatal, a interferir no direito
subjetivo do apenado e no escopo ressocializador da pena, deve ser reconhecida,
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excepcionalmente,
a
possibilidade de fixação de calendário
anual de
saídas temporárias por ato judicial único, observadas as hipóteses de revogação
automática do art. 125 da LEP. (...) Com efeito, a deficiência do aparato estatal e a
exigência de decisão
isolada
para
cada saída temporária
dada
a
necessidade de cumprimento de diversas diligências para instrução e posterior decisão
do pleito - estão a ocasionar excessiva demora na análise do direito dos apenados, com
inexorável e intolerável prejuízo ao seu processo de progressiva ressocialização,
objetivo-mor da execução das sanções criminais, conforme deixa claro o art. 1º da Lei
n. 7.210/1984. (...) Nesse contexto, as autorizações de saída temporária não podem, na
sua concreta aplicação, negligenciar a natureza desse instituto, concebido como
instrumento integrativo voltado para o restabelecimento do vínculo familiar e para a
reaproximação do recluso com a sociedade. (...) A situação de carência do aparato
judicial reforça a necessidade de modificação da Tese 445 do STJ, para o
fim de concretizar o benefício das saídastemporárias, sem retirar, por certo, da
autoridade judiciária a competência para a análise dos requisitos objetivo e subjetivo do
benefício, sob a fiscalização do Ministério Público. Pela estabilidade e pela coerência da
interpretação do art. 123 da LEP, deve ser reconhecida, excepcionalmente, a
possibilidade de a
autoridade
judicial,
em
única
decisão
motivada,
autorizar saídas temporárias anuais previamente programadas, observadas as
hipóteses de revogação automática do art. 125 da LEP. essalte-se que
a autorização continuará a ser deferida por ato do Juízo da execução, ouvidos
previamente o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da
satisfação dos requisitos legais, idênticos para os benefícios futuros. A meta continua a
ser a análise individual e célere de cada saída temporária, de modo a proporcionar aos
reeducandos a almejada jurisdição e a gradativa reinserção no meio familiar e social.
Entretanto, se a tramitação individual de cada pedido estiver, por questões locais, a
interferir no direito subjetivo do apenado e a ocasionar demora excessiva do Judiciário
para proferir decisões sobre o benefício, por carência exclusiva do aparato estatal, deve
ser reconhecida, excepcionalmente, a possibilidade de o juiz estabelecer calendário
prévio de saídas temporárias anuais em ato judicial único, respeitadas as
hipóteses de revogação automática do benefício. STJ. REsp 1.544.036-RJ, julgado em
14/9/2016, DJe 19/9/2016.
Saída temporária e possibilidade de mais de cinco saídas por ano
Respeitado o limite anual de 35 dias, estabelecido pelo art. 124 da LEP, é cabível a
concessão de maior número de autorizações de curta duração. Prevaleceu o
entendimento consagrado pela Terceira Seção do STJ nos REsps 1.166.251-RJ (DJe
4/9/2012) e 1.176.264-RJ (DJe 3/9/2012), julgados sob o rito dos recursos
repetitivos, deque é possível à autoridade judicial, atenta às peculiaridades da execução
penal, conceder maior número de saídastemporárias (mais de 5 vezes durante o
ano), de menor duração (inferior a 7 dias), desde que respeitado o limite de35 dias no
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ano, porquanto o fracionamento do benefício é coerente com o processo reeducativo e
com a reinserção gradativa do apenado ao convívio social. STJ. REsp 1.544.036-RJ,
julgado em 14/9/2016, DJe 19/9/2016.
Remição por leitura e resenha de livros em estabelecimento penal com acesso a
atividades laborais e educação formal
O fato de o estabelecimento penal assegurar acesso a atividades laborais e a
educação formal não impede a remição por leitura e resenha de livros. Inicialmente,
consigne-se que a jurisprudência do STJ tem admitido que a norma do art. 126 da LEP,
ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado,
sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento
em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como no caso, a leitura
e resenha de livros, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do CNJ (AgRg no AREsp
696.637-SP, Quinta Turma, DJe 4/3/2016; HC 326.499-SP, Sexta Turma, DJe
17/8/2015; e HC 312.486-SP, Sexta Turma, DJe 22/6/2015). Ademais, o fato de o
estabelecimento penal onde se encontra o paciente assegurar acesso a atividades
laborais e a educação formal não impede que se obtenha também a remição pela leitura,
que é atividade complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer
concomitantemente. Assim, as horas dedicadas à leitura e resenha de livros, como forma
da remição pelo estudo, são perfeitamente compatíveis com a participação em
atividades laborativas fornecidas pelo estabelecimento penal, nos termos do art. 126, §
3º, da LEP, uma vez que a leitura pode ser feita a qualquer momento do dia e em
qualquer local, diferentemente da maior parte das ofertas de trabalho e estudo formal.
Precedente citado: STJ. HC 317.679-SP, julgado em 14/6/2016, DJe 1/8/2016.
Remição e trabalho efetivo sem autorização do juízo ou da direção do estabelecimento
prisional
Se o preso, ainda que sem autorização do juízo ou da direção do estabelecimento
prisional, efetivamente trabalhar nos domingos e feriados, esses dias deverão ser
considerados no cálculo da remição da pena. A remição da pena pelo trabalho se
perfaz à razão de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho, conforme o regramento do art.
126, § 1º, II, da LEP. E, nos termos do art. 33 do mesmo estatuto, considera-se dia
trabalhado aquele em que cumprida jornada não inferior a 6 nem superior a 8 horas.
Assim, a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33, c/c o art. 126, § 1º, é
realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não
seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a
consideração dos dias efetivamente trabalhados (STJ. HC 218.637-RS, Quinta Turma,
DJe 19/4/2013). HC 346.948-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
21/6/2016, DJe 29/6/2016.
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Competência para expedição de guia de recolhimento de réu em execução provisória
de pena
Em execução provisória de pena fixada em ação penal originária, a expedição de
guia de recolhimento de réu cabe ao tribunal competente para processá-la e julgála. De fato, o art. 105 da Lei n. 7.210/1984 (que deve ser conjugado com o art. 2º da
mesma lei, respeitante à execução provisória da pena) dispõe que: "Transitando em
julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a
ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução". Sobre
o tema, há doutrina no sentido de que "regra geral é a de que cabe ao juiz da ação a
competência para a execução da sentença, nela proferida, afinal". De acordo com essa
vertente doutrinária, o início da execução da reprimenda compete ao juiz "perante o
qual correu a ação penal, pouco importando tenha a executar a sentença por ele próprio
proferida, ou a substituída a essa, em virtude do provimento dado, no todo ou em parte,
a recurso, ordinário, extraordinário ou misto (revisão), interposto contra aquela
sentença". Por fim, na mesma linha, existe entendimento doutrinário no viés de que
"compete aos tribunais superiores a execução quando se trata de competência originária
da respectiva Corte, ainda que o acórdão por esta proferido tenha sido reformado pelo
Supremo Tribunal Federal". EDcl no REsp 1.484.415-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, julgado em 3/3/2016, DJe 14/4/2016.
Progressão de regime e falta de vagas
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para
o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão
domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a
adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do
RE 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com
falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou
é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas
de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto. (...) Inicialmente cumpre
salientar que no julgamento do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou
que "a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso". Concluiu, ainda, que, diante de tais
situações, o julgador deveria buscar aplicar as seguintes alternativas, em ordem de
preferência: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a
liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é
posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas
de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam
estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar
ao sentenciado. O relator do RE 641.320/RS, ao discorrer sobre a prisão domiciliar pura
e simples, pondera ser ela "uma alternativa de difícil fiscalização e, isolada, de pouca
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eficácia". Isso porque, no seu entender, a par das dificuldades que o preso pode vir a ter
para providenciar uma casa na qual seja acolhido e para auxiliar no seu sustento, já que
as possibilidades de trabalho sem sair do ambiente doméstico são limitadas, há que se
levar em conta que, "em casos de crimes que tenham os membros da família como
vítima, pode-se criar nova situação de risco, tornando a pena insuficiente para proteger
as vítimas. Por outro lado, os associados para a prática de crimes passam a ter total
acesso ao condenado. Eventuais restrições de movimentação não se estendem à
comunidade, que não fica proibida de frequentar a casa na qual a pena é cumprida".
Defende, assim, que "a execução da sentença em regime de prisão domiciliar é mais
proveitosa se for acompanhada de trabalho", devendo ser acompanhada de
"monitoração eletrônica dos sentenciados, especialmente os do regime semiaberto", na
forma do art. 146-B, II e IV, da Lei n. 7.210/1984. No tocante à saída antecipada,
esclarece que "o sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser
colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena
substituída por penas alternativas ou estudo". Sugere que "a saída antecipada deve ser
deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de
satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o
benefício antecipado. Para selecionar o condenado apto, é indispensável que o julgador
tenha ferramentas para verificar qual está mais próximo do tempo de progressão".
Explicitando seu pensamento sobre a liberdade eletronicamente monitorada, aplicável
tanto ao regime aberto quanto ao semiaberto, o Relator esclarece que "melhor do que a
pura e simples prisão domiciliar, é a liberdade eletronicamente vigiada, ficando o
sentenciado obrigado a trabalhar e, se possível, estudar, recolhendo-se ao domicílio nos
períodos de folga". Depreende-se, portanto, que o relator do RE 641.320/RS somente
considera a utilização da prisão domiciliar pouco efetiva como alternativa à ausência de
vagas no regime adequado quando ela restringe totalmente o direito do executado de
deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício de trabalho externo, ou quando,
estando o reeducando no regime aberto, a prisão domiciliar puder ser substituída pelo
cumprimento de penas alternativas e/ou estudo. STJ. REsp 1.710.674-MG, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por maioria, julgado em 22/08/2018, DJe
03/09/2018 (Tema 993).
Reincidência, insignificância e regime de cumprimento de pena
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no
sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da
tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da
simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência
ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser
considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe
de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena
significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie
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de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais
desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende
apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver
previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o
que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo
abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se
mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como
afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda
mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é
contumaz na prática delituosa, haja vista que é multirreincidente em crimes contra o
patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da
jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal,
há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial
fechado, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha
do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem
pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 44,90 (quarenta e quatro reais
e noventa centavos). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias
judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do
mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de
modo que o regime semiaberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus
concedida, para fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.
STF. (HC 136385, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 01-10-2018 PUBLIC 02-10-2018)
Condenações anteriores pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e a reincidência
Condenações anteriores pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não são aptas a
gerar reincidência. (...) Inicialmente cumpre salientar que consoante o posicionamento
firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE 430.105/RJ, sabe-se que a
conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28
da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada mas não descriminalizada, em outras
palavras, não houve abolitio criminis. Contudo, ainda que a conduta tipificada no art. 28
da Lei n. 11.343/2006 tenha sido despenalizada e não descriminalizada, essa conduta é
punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à
comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo".
Além disso, não existe a possibilidade de converter essas penas em privativas de
liberdade em caso de descumprimento. Cabe ressaltar que as condenações anteriores por
contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o
art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções
penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se
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desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo
em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. Ademais, a Sexta Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria
da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/8/2018, proferiu julgado
nesse mesmo sentido. STJ. HC 453.437-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por
unanimidade, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018
Condenações anteriores e conduta social
Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como
fundamento para negativar a conduta social. (...) A utilização de condenações com
trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os
antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância,
conforme o art. 42 do Código Penal, anterior à reforma de 1984. Essa alteração
legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor,
desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes. Cumpre observar
que esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do
Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em
julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a
conduta social e a personalidade. No entanto, após o julgamento do HC n. 366.639/SP
(DJe 05/04/2017), a Quinta Turma passou a não admitir a utilização de condenações
com trânsito em julgado anteriores para fins de negativação da conduta social. A
mudança de orientação adotada pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, consoante a
compreensão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, incrementa significado
ao disposto no art. 59 do Código Penal, na medida em que torna a conduta social melhor
concretizável, com locus específico. Assim, em melhor atenção ao princípio da
individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado, não utilizadas a
título de reincidência, não podem fundamentar a negativação da conduta social, o que
significa alteração também da jurisprudência desta Sexta Turma sobre o tema. STJ.
REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em
08/11/2018, DJe 04/12/2018
Súmula vinculante 56 e preso provisório
A Súmula Vinculante n. 56/STF é inaplicável ao preso provisório. (...) Após minucioso
diagnóstico da execução penal brasileira, analisou-se a questão da falta de vagas no
sistema carcerário e a consequência jurídica aos apenados, sobretudo o seu direito de
não ser submetido a regime mais gravoso daquele imposto no título condenatório. Daí a
Súmula Vinculante n. 56, que dispõe, verbis: "A falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."
Ressalta-se que, na oportunidade, restaram estabelecidos como parâmetros que,
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previamente à concessão da prisão domiciliar, devem ser observadas outras alternativas
ao déficit de vagas, quais sejam, (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com
falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; ou (iii) o
cumprimento de penas alternativas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride
ao regime aberto. Observa-se, de pronto, que a Súmula Vinculante n. 56/STF, portanto,
destina-se com exclusividade aos casos de efetivo cumprimento de pena. Em outras
palavras, aplica-se tão somente ao preso definitivo ou àquele em cumprimento
provisório da condenação. O seu objetivo não é outro senão vedar o resgate da
reprimenda em regime mais gravoso do que teria direito o apenado pela falha do Estado
em oferecer vaga em local apropriado. Não se pode estender a citada súmula vinculante
ao preso provisório, eis que se trata de situação distinta. Por deter caráter cautelar, a
prisão preventiva não se submete a distinção de diferentes regimes. Assim, sequer é
possível falar em regime mais ou menos gravoso ou estabelecer um sistema de
progressão ou regressão da prisão. STJ. RHC 99.006-PA, Rel. Min. Jorge Mussi, por
unanimidade, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019
Unificação de penas e não alteração da data-base para novos benefícios
A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos
benefícios executórios. (...) Sobre o tema, é imperioso salientar que as Turmas que
compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal possuíam o entendimento pacificado
de que, sobrevindo condenação definitiva ao apenado, por fato anterior ou posterior ao
início da execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios é
interrompida e deve ser feito novo cálculo, com base no somatório das penas. Ademais,
o termo a quo para concessão de futuros benefícios seria a data do trânsito em julgado
da última sentença condenatória. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a determinação de reinício do marco para concessão de novos benefícios, após
a unificação das reprimendas impostas ao sentenciado, advém da possibilidade de que,
determinada a regressão de regime, o apenado possa, em seguida, progredir, apenas
diante do cumprimento da fração necessária em relação ao quantum da pena recém
incluída na guia de execução. Portanto, verifica-se que não há previsão legal expressa
que permita a alteração da data-base para concessão de novas benesses, caso, depois de
efetuada a soma das penas, o resultado não permita a manutenção do regime atual. Da
leitura dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal,
conclui-se que, diante da superveniência do trânsito em julgado de sentença
condenatória, caso o quantum de pena obtido após o somatório não permita a
preservação do regime atual de cumprimento da pena, o novo regime será então
determinado por meio do resultado da soma, de forma que estará o sentenciado sujeito à
regressão. Desse modo, não se infere que, efetuada a soma das reprimendas impostas ao
sentenciado, é mister a alteração da data-base para concessão de novos benefícios,
especialmente, ante a ausência de disposição legal expressa. Aliás, mesmo diante das
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razões suscitadas pelo Supremo Tribunal Federal, percebe-se que a regressão não é
consequência imediata da unificação das penas, de maneira que o somatório não
implicaria necessariamente alteração da data-base. É imperioso consignar que a
alteração da data-base, em razão da superveniência do trânsito em julgado de sentença
condenatória, procedimento que não possui respaldo legal e é embasado apenas na
regressão de regime, implica conjuntura incongruente, na qual o condenado que já havia
progredido é forçado a cumprir lapso superior àquele em que permaneceu em regime
mais gravoso para que novamente progrida. Por conseguinte, deduz-se da exposição
supra que a alteração do termo a quo referente à concessão de novos benefícios no bojo
da execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à
individualização da pena, motivos pelos quais se faz necessária a preservação do marco
interruptivo anterior à unificação das penas, pois a alteração da data-base não é
consectário imediato do somatório das reprimendas impostas ao sentenciado. No
entanto, ainda que assim não fosse, o reinício do marco temporal permanece sem
guarida se analisados seus efeitos na avaliação do comportamento do reeducando. Caso
o reeducando viesse a ser condenado pela prática de delito cometido no curso da
execução, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória, segundo a
atual jurisprudência desta Egrégia Corte, acarretaria a unificação das penas a ele
impostas e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, o que já haveria
ocorrido em momento anterior, dada o registro da respectiva falta grave, implicando
indevido bis in idem. Aliás, se a condenação definitiva por delito praticado após o início
da execução da pena não se presta a ensejar a modificação da data-base para concessão
de novos benefícios, com maior razão não pode o trânsito em julgado de sentença
condenatória prolatada em face de delito anterior implicar o reinício do marco temporal,
porquanto se trata de fato que nem sequer fora praticado no curso do resgate das
reprimendas impostas ao reeducando. Dessa maneira, não se pode alegar que um fato
praticado antes do início da execução da pena constitua parâmetro de avaliação do
mérito do apenado, uma vez que evento anterior ao início do resgate das reprimendas
impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. Assim, um
delito cometido antes de iniciar-se o cumprimento da pena não possui o condão de
subsidiar a análise do desenvolvimento da conduta do condenado e, por conseguinte,
não deve ser utilizado como critério para que se proceda ao desprezo do período de pena
cumprido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em face do reinício do
marco temporal relativo aos benefícios executórios. Por tanto, assim como já delimitado
no julgado do REsp n. 1.557.461/SC, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe
15/03/2018, é preciso ressaltar que a unificação de nova condenação definitiva já possui
o condão de recrudescer o quantum de pena restante a ser cumprido pelo reeducando;
logo, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a despeito da
ausência de previsão legal, configura excesso de execução, com base apenas em
argumentos extrajurídicos. O período de cumprimento de pena desde o início da
execução ou desde a última infração disciplinar não pode ser desconsiderado, seja por
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delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já
apontado como falta grave.
STJ. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
por unanimidade, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019 (Tema 1.006)
SÚMULA N. 631
O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não
atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Terceira Seção, julgado em
24/04/2019, DJe 29/04/2019.
Concessão de indulto natalino e comutação de pena
Em conclusão de julgamento, o Plenário, por maioria, não referendou medida cautelar
concedida em ação direta de inconstitucionalidade e julgou improcedente o pedido nesta
formulado contra os arts. 1º, I; 2º, § 1º, I; 8º; 10 e 11 do Decreto 9.246/2017 (1). A
norma impugnada dispõe sobre a concessão de indulto natalino e a comutação de penas
(Informativos 924 e 925). Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que
sublinhou existir complexo mecanismo de freios e contrapesos, de controles recíprocos,
ao lado das funções preponderantes de cada um dos Poderes. Dentro desse mecanismo,
a Constituição Federal (CF) estabelece a possibilidade da outorga, por parte do
Presidente da República, de graça, indulto ou comutação de penas [art. 84, XII (2)].
Segundo o ministro, o indulto não faz parte da doutrina penal, não é instrumento
consentâneo à política criminal. É legítimo mecanismo de freios e contrapesos para
coibir excessos e permitir maior equilíbrio na Justiça criminal. O exercício do poder de
indultar não fere a separação de Poderes por, supostamente, esvaziar a política criminal
definida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário. Está contido na cláusula de
separação de Poderes. O ato de clemência privativo do presidente pode ser total,
independentemente de parâmetros. Asseverou que, ainda que não se concorde com esse
instituto, ele existe e é ato discricionário, trata-se de prerrogativa presidencial, portanto.
O ministro relembrou que o decreto genérico de indulto é tradição no Brasil. Citou, no
ponto, o Decreto 20.082/1945, que previu a possibilidade da concessão antecipada de
indulto. A expressão “tenham sido ou não julgados e condenados”, contida no seu art.
1º, revela não ser algo novo a desnecessidade de se a aguardar o trânsito em julgado.
Além disso, o ato estabeleceu a possibilidade de comutação total ou parcial. Assinalou,
quanto a esse decreto, editado pelo então ministro presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) no exercício da Presidência da República, a legitimidade constitucional
daquele que ocupa este cargo para a edição do decreto, tenha ele sido eleito diretamente
ou não. Em seguida, assegurou não ser novidade, de igual modo, a possibilidade de o
indulto abranger as penas pecuniárias. Reportou-se ao art. 1º, parágrafo único, do
Decreto 48.136/1960. Acrescentou que, após a promulgação da CF de 1988, o Decreto
97.164/1988, em seu art. 4º, permitiu expressamente a aplicabilidade do indulto antes do
trânsito em julgado. Para o ministro Alexandre de Moraes, o decreto, no entanto, não é
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imune ao controle jurisdicional e está sob o império da Constituição. O art. 5º, XLIII, da
CF (3) fixa limitação expressa ao instituto. O indulto e a comutação da pena configuram
típicos atos de governo, caracterizados pela discricionariedade do presidente da
República, respeitados os limites manifestos na Constituição. Como limite implícito, o
STF já reconheceu a impossibilidade de eventualmente ser outorgada a clemência
soberana ao extraditando, uma vez que o objeto de indulgência principis se restringe
exclusivamente ao plano dos ilícitos penais sujeitos à competência jurisdicional do
Estado brasileiro. Por outro lado, o ato de indulto não é passível de restrição fora dos
parâmetros constitucionais. É admissível a revisão judicial de todas as espécies dessa
clemência para se verificar o cumprimento dos requisitos da CF. Entretanto, não cabe a
análise de seu mérito, do juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, adentrar o
mérito das escolhas do Presidente da República feitas dentre as opções
constitucionalmente lícitas. Não é possível trocar o subjetivismo do Chefe do Executivo
pelo subjetivismo de outro Poder. Não compete ao Poder Judiciário reescrever o decreto
de indulto. Ou o STF entende que o Presidente extrapolou o exercício de sua
competência e declara a inconstitucionalidade do ato, ou, mesmo que não esteja de
acordo com a opção, compreende que ele cumpriu as exigências constitucionais. O
Tribunal não pode fixar requisitos, haja vista que, ao Poder Judiciário, também se impõe
o império da Constituição da República. Se o STF fixar condições para o decreto
analisado, estará fixando, também, para todos os subsequentes, e, portanto, estará
legislando. O ministro asseverou que, se fosse admitida, por via judicial, a exclusão de
certos crimes, como os de corrupção e os contra a Administração Pública, o Poder
Judiciário atuaria como legislador positivo. No ponto, reputou não haver comprovação,
mas apenas insinuação, de desvio de finalidade no decreto. Se houvesse desvio, pela
teoria dos motivos determinantes, o Judiciário poderia anulá-lo. Observou a incoerência
do Ministério Público em se autoconceder, sem participação do Poder Judiciário, a
possibilidade de não processar quem praticou crimes de peculato, concussão, corrupção,
organização criminosa, lavagem de dinheiro, e depois negar o que a Constituição
autoriza discricionariamente ao presidente da República. Lembrou que, no art. 18 da
Resolução 181/2018, o Conselho Nacional do Ministério Público inclusive ampliou o
plea bargain, a faculdade de o Parquet propor ao investigado acordo de não persecução
penal. Na inicial desta ação, o Ministério Público alegou excesso, falta de razoabilidade,
em algo que o órgão se autoconcedeu. Asseverou a constitucionalidade dos preceitos
impugnados, restabelecido na íntegra o decreto de indulto. Em suma, quanto ao art. 8º,
salientou que o indulto não se direciona somente às penas privativas de liberdade, mas
também ao afastamento de sanções impostas por condenação judicial. Não haveria
lógica em perdoar delitos mais graves e não os criminosos leves. Em relação ao art. 10,
considerou ser tradicional no ordenamento jurídico pátrio que a concessão de indulto ou
comutação da pena possa alcançar a sanção de multa, aplicada isolada ou
cumulativamente. A pena de multa é uma das sanções impostas e o indulto não abrange
o ressarcimento ao erário. Em relação aos arts. 1º e 2º, afirmou não ser possível excluir
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de sua abrangência crimes que a Constituição não autoriza excluir. A ministra Rosa
Weber entendeu ser plausível a dicção de que o indulto é multifuncional, atua ora como
instrumento do sistema de freios e contrapesos, ora como instrumento de política
criminal no gerenciamento do problema carcerário, ora como ato de clemência por
razões humanitárias. Os mecanismos de controle da legitimidade democrática podem
ocorrer de duas formas: a primeira em espécie de autocontrole do Chefe do Poder
Executivo e a segunda no processo político do impeachment. Por sua vez, o ministro
Ricardo Lewandowski registrou que o ato político é de amplíssima discricionariedade e,
portanto, imune ao controle jurisdicional. A impugnação judicial do ato só está
autorizada se estiver presente clara ofensa às regras constitucionais, o que não ficou
demonstrado na espécie. Não há base constitucional para qualquer intervenção do Poder
Judiciário que direta, ou indiretamente, importe juízo de mérito sobre a ocorrência ou
não de conveniência e oportunidade, porque o único juiz constitucional dessa matéria é
o presidente da República. Para o ministro Marco Aurélio, a Constituição restringe a
atuação apenas quanto à graça e à anistia e o faz tendo em conta o crime de tortura, o
crime de tráfico de drogas, o crime situado no campo do terrorismo e os crimes
apontados como hediondos. O Chefe do Poder Executivo, no indulto, que é perdão, em
relação ao qual não se tem exceção na CF, atua de forma discricionária. O ministro
Gilmar Mendes frisou que o indulto pode ser manejado com o objetivo de evitar a
explosão do sistema. É preciso lidar com a matéria na sua historicidade. Pretender que a
proposta do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) seja
vinculante é colocar condição na CF. Não é só reescrever o ato de indulto, é reescrever a
própria Constituição. A seu ver, o Poder Executivo tem atuação concreta na definição e
na aplicação da política criminal a ser adotada pelo governo, por força constitucional. O
decreto é ato de natureza política do presidente da República, submetido a eventual
juízo de reprovação política pela população nos futuros certames eleitorais, por
exemplo. O presidente está submetido aos custos políticos da opção delineada na
concessão do indulto. O ministro Celso de Mello recordou ter o indulto específica
regulação na Lei de Execução Penal. Como hoje ocorre, o presidente da República não
se acha jungido pelo parecer do CNPCP, nem está a ele vinculado. Aliás, o indulto pode
abranger, inclusive, a medida de segurança, qualquer que seja a causa. Ponderou que a
análise dos vários decretos presidenciais mostra não serem as modalidades de indulto
elencadas no Decreto 9.246/2017 as mais favoráveis da história do instituto. Entretanto,
não se presume desvio de finalidade. A prática do indulto presidencial traduz medida de
atenuação das distorções gravíssimas que qualificam e deformam o sistema
penitenciário brasileiro como um lastimável estado de coisas inconstitucional, tal como
o STF já teve o ensejo de observar e de advertir no exame da ADPF 347. Para ele,
registrou-se ofensa à separação de Poderes no momento em que esta Corte, substituindo
por seus próprios critérios, reescreveu em algumas passagens o decreto presidencial de
indulto. Vencidos os ministros Roberto Barroso (relator), Edson Fachin, Luiz Fux e
Cármen Lúcia. Os ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e Cármen Lúcia
63

referendaram a cautelar e reputaram ser a pretensão parcialmente procedente para: a)
excluir, do âmbito de incidência do decreto, os crimes de peculato, concussão,
corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, os delitos praticados contra o
sistema financeiro nacional, os previstos na Lei de Licitações, os crimes de lavagem de
dinheiro e ocultação de bens, os previstos na Lei de Organizações Criminosas e a
associação criminosa, nos termos originalmente propostos pelo CNPCP; e b) determinar
que, nas hipóteses previstas em seu inciso I do art. 1º, o indulto depende do
cumprimento mínimo de 1/3 da pena e só se aplica aos casos em que a condenação não
for superior a oito anos. Além disso, declararam a inconstitucionalidade dos seguintes
dispositivos do Decreto 9.246/2017: a) do art. 10, que estende o indulto à pena de multa,
salvo – não será inconstitucional – a hipótese de extrema carência material do
condenado; b) do art. 8º, I e III, que estabelecem a aplicabilidade de indulto,
respectivamente, àqueles que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por
restritiva de direitos e aos beneficiados com a suspensão condicional do processo; e c)
do art. 11, II, que estipula o cabimento de indulto na pendência de recurso da acusação.
O ministro Luiz Fux acompanhou a conclusão do relator, mas sugeriu a aplicação, como
paradigma,
do
disposto
no
Decreto
9.706/2019.
Por fim, o Plenário consignou o prejuízo da questão de ordem relativa à medida
cautelar, suscitada na sessão anterior, porque apreciado o mérito da ação.
(1) Decreto 9.246/2017: “Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas
nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: I – um
quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes
praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; (...) Art. 2º O tempo de
cumprimento das penas previstas no art. 1º será reduzido para a pessoa: (...) § 1º A
redução de que trata o caput será de: I – um sexto da pena, se não reincidente, e um
quarto da pena, se reincidente, nas hipóteses previstas no inciso I do caput do art. 1º;
(...) Art. 8º Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena
de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que: I – teve a pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos; II – esteja cumprindo a pena em regime
aberto; III – tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou IV –
esteja em livramento condicional. (...) Art. 10. O indulto ou a comutação de pena
alcançam a pena de multa aplicada cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou
inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em
ato do Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo único. O indulto será concedido
independentemente do pagamento: I – do valor multa, aplicada de forma isolada ou
cumulativamente; ou II – do valor de condenação pecuniária de qualquer natureza. Art.
11. O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis,
ainda que: I – a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do
julgamento de recurso da defesa em instância superior; II – haja recurso da acusação de
qualquer natureza após a apreciação em segunda instância; III – a pessoa condenada
responda a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância,
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mesmo que tenha por objeto os crimes a que se refere o art. 3º; ou IV – a guia de
recolhimento
não
tenha
sido
expedida.”
(2) CF/1988: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) XII conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em
lei;”
(3) CF/1988: “Art. 5º XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes,
os
executores
e
os
que,
podendo
evitá-los,
se
omitirem;”
ADI 5874/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgamento em 9.5.2019. (ADI-5874)
Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a
reincidência, e sua valoração, na primeira fase da dosimetria da pena
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para
caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria,
a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. (...) Cinge-se a discussão a
definir sobre a possibilidade da utilização de múltiplas condenações transitadas em
julgado não consideradas para efeito de caracterização da agravante de reincidência (art.
61, I, CP) como fundamento, também, para a exasperação da pena-base, na primeira
fase da dosimetria (art. 59, CP), tanto na circunstância judicial "maus antecedentes"
quanto na que perquire sua "personalidade". Com efeito, a doutrina, ao esmiuçar os
elementos constituintes das circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código
Penal, enfatiza que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com
os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao
modo de ser e agir do autor do delito –, os quais não podem ser deduzidos, de forma
automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na
comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu
temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores
hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente
(personalidade social). Nesse sentido, é possível concluir que constitui uma atecnia
entender que condenações transitadas em julgado refletem negativamente na
personalidade ou na conduta social do agente. Isso sem contar que é dado ao julgador
atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias
judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do
réu com histórico de múltiplas condenações definitivas. Observe-se, por fim, que essa
novel orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça se alinha também à
orientação seguida pela Segunda Turma do Pretório Excelso. STJ. EAREsp 1.311.636MS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, por maioria, julgado em
10/04/2019, DJe 26/04/2019
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SÚMULA N. 636
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus
antecedentes e a reincidência. Terceira Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 27/06/2019.
Prisão de ex-presidente da República e transferência de presídio
O Plenário, por maioria, referendou decisão liminar proferida pelo ministro Edson
Fachin (relator), para suspender a eficácia das decisões prolatadas pela 12ª Vara Federal
Criminal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo que determinaram a
transferência de ex-presidente da República, atualmente preso na superintendência da
Polícia Federal do Paraná, para presídio em São Paulo, e para assegurar o direito do
preso de permanecer em Sala de Estado Maior. No caso, tramita perante a 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal (STF) o HC 164.493/PR (cujo paciente é o ex-presidente da
República), de relatoria do ministro Edson Fachin. O julgamento do “writ” está
suspenso em razão de pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A defesa, por
considerar a decisão do juízo de 1º grau conexa à matéria tratada no HC, formulou
pedidos sucessivos visando a: a) restabelecer a liberdade do paciente; b) suspender a
eficácia da decisão de transferência de presídio; e c) assegurar ao paciente o direito de
permanência em Sala de Estado Maior. O Colegiado, de início, afirmou que a decisão
proferida por juízo de 1º grau seria, em tese, objeto de controle por parte do respectivo
tribunal. Entretanto, a competência do STF seria atraída pela tramitação do aludido HC
perante a 2ª Turma, cujo objeto revelaria conexão com a decisão ora impugnada. Além
disso, a situação dos autos demonstrou a existência de requisitos de cautelaridade
suficientes para que a matéria fosse de imediato apreciada pelo Plenário, sem que fosse
necessário aguardar a próxima sessão da 2ª Turma, competente para o julgamento do
HC. No mérito, o Colegiado acolheu, como razão de decidir, a manifestação do
Ministério Público, no sentido de que o requerimento da defesa está conectado com o
princípio constitucional que assegura a todos o julgamento e o cumprimento de pena
perante o juiz natural. Nesse sentido, os arts. 66, VI, e 67 da Lei de Execução Penal
(LEP) (1) são claros ao prescrever que compete ao juiz da execução da pena zelar pelo
cumprimento correto da reprimenda, bem como fiscalizar a execução da pena com
concurso do membro do Ministério Público que atua na respectiva área de jurisdição.
Vencido o ministro Marco Aurélio, que não referendou a decisão por não considerar o
STF
competente
para
apreciar
o
pedido.
(1) LEP: “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) VI – zelar pelo correto
cumprimento da pena e da medida de segurança; (...) Art. 67. O Ministério Público
fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo
executivo
e
nos
incidentes
da
execução.”
STF. Pet 8312/PR, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 7.8.2019. (Pet-8312)
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Compatibilidade entre saída temporária e prisão domiciliar
Há compatibilidade entre o benefício da saída temporária e prisão domiciliar por falta
de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena de reeducando que se
encontre no regime semiaberto. (...) Ao apenado em regime semiaberto que preencher
os requisitos objetivos e subjetivos do art. 122 e seguintes da Lei de Execuções Penais,
deve ser concedido o benefício das saídas temporárias. No caso, a Corte local indeferiu
o pedido de saídas temporárias, por entender que o benefício é incompatível com a
prisão domiciliar. Observado que o benefício da saída temporária tem como objetivo a
ressocialização do preso e é concedido ao apenado em regime mais gravoso –
semiaberto –, não se justifica negar a benesse ao reeducando que se encontra em regime
menos gravoso – aberto, na modalidade de prisão domiciliar –, em razão de ausência de
vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. STJ. HC
489.106-RS, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019
Prisão domiciliar e autorização para se ausentar da residência para frequentar culto
religioso
Reeducando, em prisão domiciliar, pode ser autorizado a se ausentar de sua residência
para frequentar culto religioso no período noturno. (...) O benefício da prisão domiciliar
possui normas de conduta a serem cumpridas, entre elas o recolhimento domiciliar até
às 19h. Dessa forma, as atividades profissionais e pessoais devem se adequar aos
horários e obrigações pré-estabelecidos. Ocorre, todavia, que o cumprimento de prisão
domiciliar não impede a liberdade de culto, quando compatível com as condições
impostas ao reeducando, atendendo à finalidade ressocializadora da pena. Ademais,
considerada a possibilidade de controle do horário e de delimitação da área percorrida
por meio do monitoramento eletrônico, o comparecimento a culto religioso não
representa risco ao cumprimento da pena. Assim, não havendo notícia do
descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução, admite-se ao
executado, em prisão domiciliar, ausentar-se de sua residência para frequentar culto
religioso, no período noturno.
STJ. REsp 1.788.562-TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, por unanimidade,
julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019
Decreto n. 9.246 de 2017 e ausência de ressalva ao regime de cumprimento de pena
quando dispõe sobre a comutação
O Decreto n. 9.246/2017 não traz nenhuma ressalva ao regime de cumprimento de pena
quando dispõe sobre a comutação aos condenados que cumprem pena privativa de
liberdade. (...) Inicialmente cumpre salientar que o indulto e a comutação, no
ordenamento pátrio, não estão restritos apenas a fundamentos humanitários e costumam
ser previstos anualmente, de forma coletiva, como verdadeiro instrumento de política
criminal colocado à disposição do Presidente da República, segundo sua conveniência.
O perdão das penas é, então, ato discricionário associado, comumentemente, ao
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combate ao hiperencarceramento, com vistas ao retorno do preso ao convívio social. No
Decreto Presidencial n. 9.246/2017, foi concedida a comutação às pessoas condenadas a
pena privativa de liberdade em 1/4, se reincidentes, e que, até 25 de dezembro de 2017,
tenham cumprido 1/3 da pena. Não houve nenhuma ressalva ou especificação do regime
prisional em curso. Consta do regramento, tão somente, que o benefício não alcançaria
os sentenciados por crimes elencados no art. 3° ou que não preenchessem o requisito
subjetivo do art. 4°. Conquanto o indulto e a comutação coletivos tenham por finalidade
combater a lotação nos presídios e propiciar que encarcerados retornem ao convívio
social, o Decreto Presidencial n. 9.246/2017 incluiu como beneficiado (e não restringiu)
aquele sentenciado que não estava em situação de reclusão. Mesmo com a reinserção já
estimulada por outros meios (penas substitutivas, regime aberto, livramento condicional
e suspensão condicional do processo) e sem motivo humanitário, as pessoas descritas no
art. 8° também foram agraciadas com o perdão. Ao incluir na previsão legal as pessoas
que estão em liberdade ou bastante próximas de sua obtenção, o Presidente da
República não vedou, via reversa, o benefício aos reeducandos dos regimes semiaberto
e fechado. Assim, o art. 8° do Decreto n. 9.246/2017 é norma inclusiva e não proibitiva.
STJ. REsp 1.828.409-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por
unanimidade, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019
Execução penal. Reincidência. Ausência de reconhecimento pelo juízo sentenciante.
Proclamação pelo juízo da execução. Possibilidade. Reformatio in pejus. Inexistência.
O Juízo da Execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a
reincidência, com todos os consectários daí decorrentes, ainda que não esteja
reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado. (...) A
Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou o
entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas de direito penal sobre o
momento da individualização da pena. Decidiu o acórdão embargado, da Quinta Turma,
que a reincidência que não esteja expressamente reconhecida no édito condenatório não
pode ser proclamada pelo juiz da execução, sob pena de violação à coisa julgada e ao
princípio da non reformatio in pejus. O acórdão paradigma, da Sexta Turma, por sua
vez, entendeu que as condições pessoais do paciente, como a reincidência, devem ser
observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios. Tratando-se de
sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do
referido decisum, no que diz respeito ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como
ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritiva de
direitos, fatores que evidenciam justamente o comando emergente da sentença. Todavia,
as condições pessoais do réu, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas
na execução da pena, independente de tal condição ter sido considerada na sentença
condenatória, eis que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena.
Como se sabe, a individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos:
na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal
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condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das
Execuções. Esse entendimento, a propósito, tem sido convalidado pelo Supremo
Tribunal Federal, para o qual o "reconhecimento da circunstância legal agravante da
reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu,
incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa
condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao
juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a
ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não
lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença
condenatória". STJ. EREsp 1.738.968-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por
maioria, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019
Prisão domiciliar: condenada com filho menor e decisão transitada em julgado
A Primeira Turma denegou habeas corpus em que se requeria a prisão domiciliar de
condenada pela prática de homicídio por decisão transitada em julgado, que tem filho
com
menos
de
doze
anos
de
idade.
Na espécie, a defesa sustentou a adequação da prisão domiciliar. Reportou-se ao HC
143.641, no qual concedida a ordem em favor de todas as mulheres presas
preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de
crianças sob sua responsabilidade. Prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio
(relator), que reiterou a óptica veiculada ao indeferir medida acauteladora. Nesse
sentido, o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal (CPP) (1) tem aplicação em
casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título
condenatório alcançado pela preclusão maior. O relator observou que, para ter-se a
incidência do art. 117 da Lei 7.210/1984 [Lei de Execução Penal (LEP)] (2) —
cumprimento da sanção em regime domiciliar —, é indispensável o enquadramento em
uma das situações jurídicas nele contempladas. Apesar de comprovada a existência de
filho menor, a paciente foi condenada à pena de 26 anos em regime fechado. Portanto,
não está atendido o requisito primeiro de tratar-se de réu beneficiário de regime aberto.
(1) CPP: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for: I – maior de 80 (oitenta) anos; II – extremamente debilitado por motivo de
doença grave; III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis)
anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V – mulher com filho de até 12 (doze)
anos de idade incompletos; VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados
do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a
substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”
(2) LEP: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta)
anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou
deficiente
físico
ou
mental;
IV
condenada
gestante.”
STF. HC 177164/PA, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18.2.2020. (HC-177164)
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Garantia de banho aquecido aos presos. Direito humano fundamental. Alegação de
discricionariedade administrativa e de incidência da reserva do possível.
Inadmissibilidade. Manifesto interesse público reverso. Dignidade da pessoa humana.
A omissão injustificada da Administração em providenciar a disponibilização de banho
quente nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade de presos sob sua custódia. (...)
Ação civil pública que visa obrigar Estado a disponibilizar, em suas unidades prisionais,
equipamentos para banho dos presos em temperatura adequada ("chuveiro quente").
Trata-se de caso peculiar, por sua negativa ferir aspectos existenciais da textura íntima
de direitos humanos substantivos. Primeiro, porque se refere à dignidade da pessoa
humana, naquilo que concerne à integridade física e mental a todos garantida. Segundo,
porque versa sobre obrigação inafastável e imprescritível do Estado de tratar
prisioneiros como pessoas, e não como animais. Terceiro, porque o encarceramento
configura pena de restrição do direito de liberdade, e não salvo-conduto para a aplicação
de sanções extralegais e extrajudiciais, diretas ou indiretas. Quarto, porque, em
presídios e lugares similares de confinamento, ampliam-se os deveres estatais de
proteção da saúde pública e de exercício de medidas de assepsia pessoal e do ambiente,
em razão do risco agravado de enfermidades, consequência da natureza fechada dos
estabelecimentos, propícia à disseminação de patologias. Ofende os alicerces do sistema
democrático de prestação jurisdicional admitir que decisão judicial, relacionada à
essência dos direitos humanos fundamentais, não possa ser examinada pelo STJ sob o
argumento de se tratar de juízo político. Quando estão em jogo aspectos mais
elementares da dignidade da pessoa humana (um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil,
expressamente enunciado na Constituição, logo em seu art. 1º) impossível subjugar
direitos indisponíveis a critérios outros que não sejam os constitucionais e legais.
Ademais, as Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, promulgadas pelas
Nações Unidas (Regras de Mandela), dispõem que "Devem ser fornecidas instalações
adequadas para banho", exigindo-se que seja "na temperatura apropriada ao clima"
(Regra 16). Irrelevante, por óbvio, que o texto não faça referência expressa a "banho
quente". Assim, assegurar a dignidade de presos sob custódia do Estado dispara a
aplicação não do princípio da reserva do possível, mas do aforismo da reserva do
impossível (= reserva de intocabilidade da essência), ou seja, manifesto interesse
público reverso, considerando-se que a matéria se inclui no núcleo duro dos direitos
humanos fundamentais, expressados em deveres constitucionais e legais indisponíveis,
daí marcados pela vedação de descumprimento estatal, seja por ação, seja por omissão.
Consequentemente, impróprio retirar do controle do Judiciário tais violações
gravíssimas, pois equivaleria a afastar o juiz de julgar ataques diretos ou indiretos aos
pilares centrais do ordenamento jurídico. STJ. REsp 1.537.530-SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 27/04/2017, DJe 27/02/2020

70

Pandemia de covid-19. Suspensão temporária do trabalho externo do reeducando.
Possibilidade. Substituição automática da prisão decorrente da sentença condenatória
pela domiciliar. Não cabimento. Resolução n. 62/2020 do CNJ.
A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto em razão da
pandemia atende à Resolução n. 62 do CNJ, cuja recomendação não implica automática
substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. (...) Não há
constrangimento ilegal na suspensão temporária do trabalho externo, pois, embora este
constitua meio importante para a ressocialização do apenado, diante do cenário de crise
em que o Brasil se encontra em razão da pandemia, tem-se que a suspensão do benefício
encontra justificativa na proteção de um bem maior, qual seja, a saúde do próprio
reeducando e da coletividade. Dessa forma, considerando que a vedação do ingresso de
pessoas nas unidades prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a
integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados
deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente,
enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas
residências. Ademais, a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de
2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença
condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação ao chamado grupo de vulneráveis da covid-19;
b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. Assim, a suspensão temporária do benefício vem ao encontro das ações
adotadas pelo Poder Público, as quais, visando à proteção da saúde da população
carcerária, têm admitido a restrição ao direito de visitas ao preso, a prorrogação ou
antecipação
de
outras
benesses
da
execução
penal.
STJ.
AgRg no HC 580.495-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por
unanimidade, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020
Pandemia de covid-19. Réu residente no exterior sem risco de extradição. Não
aplicação da Resolução n. 62/2020 do CNJ.
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é aplicável ao acusado que não está privado
de liberdade no sistema penal brasileiro. (...) No caso, o réu está no exterior e não corre
o risco de ser extraditado para o Brasil enquanto aguarda o julgamento do habeas
corpus pelo Tribunal Regional Federal. Nesse contexto, não são aplicáveis as medidas
previstas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, pois não se trata de pessoa privada de
liberdade no sistema penal pátrio. Ademais, a idade e histórico de saúde do réu, bem
como o fato de seus genitores e irmão se enquadrarem no grupo de risco da covid-19 em
nada interferem na solução da lide. A revisão da cautela em face da pandemia tem o
escopo específico de reduzir os riscos epidemiológicos em unidades prisionais e não de
blindar pessoas que residem no exterior e que estão em conflito com a lei de
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providências processuais, apenas porque têm familiares no Brasil que integram o grupo
de risco pela infecção da doença. STJ. AgRg no HC 575.112-RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020
Execução penal. Pandemia. Covid-19. Sentenciados do regime semiaberto e aberto.
Suspensão do exercício do trabalho externo. Recrudescimento da situação prisional.
Ilegalidade. Recomendação n. 62/CNJ. Prisão domiciliar. Concessão.
É cabível a concessão de prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em
regime semiaberto e aberto que tiveram suspenso o exercício do trabalho externo, como
medida preventiva de combate à pandemia, desde que não ostentem procedimento de
apuração de falta grave. (...) A revogação dos benefícios concedidos aos reeducandos
configura flagrante ilegalidade, sobretudo diante do recrudescimento da situação em que
estavam na execução da pena, todos em regime semiaberto, evoluídos à condição menos
rigorosa, trabalhando e já em contato com a sociedade. A adoção de medidas
preventivas de combate à pandemia da covid-19 extremamente restritivas não levaram
em conta os princípios norteadores da execução penal (legalidade, individualização da
pena e dignidade da pessoa humana), nem a finalidade da sanção penal de reinserção
dos condenados no convívio social, pois a suspensão do exercício do trabalho externo
daqueles em regime semiaberto traz degradação à situação vivida pelos custodiados que
diariamente saem do estabelecimento prisional para laborar, readaptando-se à
sociedade; portanto, a obrigação de voltar a permanecer em tempo integral na prisão
representa alteração na situação carcerária de cada um dos atingidos pela medida de
extrema restrição. É preciso ter em mente que o recrudescimento da situação prisional
somente é admitido em nosso ordenamento jurídico como forma de penalidade em razão
de cometimento de falta disciplinar, cuja imposição definitiva exige prévio
procedimento disciplinar, com observância dos princípios constitucionais, sobretudo da
ampla defesa e do contraditório. Assim, é preciso dar imediato cumprimento à
Resolução n. 62/CNJ, como medida de contenção da pandemia causada pelo
coronavírus (covid-19), notadamente ao disposto no inc. III do art. 5º, que dispõe sobre
a concessão de prisão domiciliar para todas as pessoas presas em cumprimento de pena
em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juízo da
execução. STJ. HC 575.495-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por
unanimidade, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020
EXECUÇÃO
PENAL.
PRÉVIO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE.
DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA EM JUÍZO NA QUAL ASSEGURADOS O
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
972.598
RELATOR:
MIN.
ROBERTO
BARROSO
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Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 941 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Foi
fixada a seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em
audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público,
afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim
como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado
para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. Falaram: pela
recorrida, o Dr. Rafael Raphaelli, Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul; e,
pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, o Dr. Esdras dos Santos Carvalho,
Defensor Público Federal. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020.
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO
PENAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA EM
JUÍZO NA QUAL ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação
realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de
prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual
ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de
falta grave durante o cumprimento da pena. 2. No sistema de jurisdição una, o
procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento
administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo
a decisão judicial sobre a administrativa. 3. Por outro lado, em um sistema
congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente
formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e
notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no
cárcere por período superior à condenação. 4. Desse modo, a apuração de falta grave em
procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução
Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o
que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição
Federal. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: “A oitiva do
condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na
presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio
Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência
ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta
grave durante o cumprimento da pena”.
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Execução penal. Remição. Estudo. Limite de horário de atividade escolar
ultrapassado. Tempo que excedeu 12 horas a cada 3 dias. Cômputo do tempo
excedente para remir pena. Possibilidade.
O tempo excedido, na frequência escolar, ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias deve
ser considerado para fins de remição da pena. (...) O art. 126 da Lei de Execuções
Penais (LEP) prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo. No
caso de frequência escolar, prescreve o inciso I do § 1º do art. 126 da LEP que o
reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no
mínimo, em 3 dias. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada
não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, DJe 31.07.2018). No entanto, no caso de superação da jornada máxima
de 8 horas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas
extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que
se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena" (HC 462.464/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28.09.2018). O inciso II do art. 126 da Lei
de Execuções Penais limita-se a referir que a remição ali regrada ocorre à razão de "1
(um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho". Diferentemente, para o caso de
estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao descrever que a remição é de "1 (um)
dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (que resulta média
máxima de 4 horas por dia). Todavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas
de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho.
A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal
detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma
foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista. Não é
possível interpretar o art. 126 como se o legislador tivesse diferenciado as hipóteses de
remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser
remidas – o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas
circunstâncias.
STJ. HC 461.047-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por maioria, julgado em
04/08/2020, DJe 14/08/2020
Execução penal. Progressão de regime especial. Mulher gestante, mãe ou responsável
por crianças ou pessoas com deficiência. Requisito contido no inciso V do § 3º do art.
112 da LEP. Organização criminosa. Existência de complemento normativo na Lei n.
12.850/2013. Extensão para todas as espécies de sociedades criminosas.
Impossibilidade. Vedação à interpretação extensiva in malan partem de normas
penais.
O requisito "não ter integrado organização criminosa" incluso no inciso V do § 3º do
art. 112 da LEP, para progressão de regime da mulher gestante, mãe ou responsável por
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criança ou pessoa com deficiência, deve ser interpretado de acordo com a definição de
organização criminosa da Lei n. 12.850/2013. (...) A Lei n. 13.769/2018 incluíu o § 3º
no art. 112 da Lei de Execuções Penais - LEP, prevendo progressão de regime especial.
A norma exigiu a presença de cinco requisitos cumulativos para a concessão do
benefício executório, dentre eles, o de "não ter integrado organização criminosa". O
argumento de que o termo organização criminosa não se refere ao crime previsto na Lei
n 12.850/2013, tratando-se, na verdade, de uma expressão genérica, a qual abrange
todas as espécies de sociedades criminosas, não se coaduna com a correta exegese da
norma. Com efeito, a referida regra tem conteúdo material (norma híbrida), porquanto
trata de progressão de regime prisional, relacionado com o jus libertatis, o que impõe,
ao intérprete, a submissão a todo o conjunto de princípios inerentes às normas penais. O
inciso V do § 3º do art. 112, da LEP, é um exemplo de norma penal em branco com
complemento normativo, pois o próprio Legislador, respeitando o princípio da
taxatividade (decorrente do princípio da estrita legalidade), desincumbiu-se do ônus de
apresentar, expressamente, a definição de organização criminosa ao editar a Lei n.
12.850/2013 (art. 1º e § 1º). Não é legítimo que o julgador, em explícita violação ao
princípio da taxatividade da lei penal, interprete extensivamente o significado de
organização criminosa a fim de abranger todas as formas de societas sceleris. Tal
proibição fica ainda mais evidente quando se trata de definir requisito que restringe
direito executório implementado por lei cuja finalidade é aumentar o âmbito de proteção
às crianças ou pessoas com deficiência, reconhecidamente em situação de
vulnerabilidade em razão de suas genitoras ou responsáveis encontrarem-se reclusas em
estabelecimentos prisionais. A teleologia da norma e a existência de complemento
normativo impõem exegese restritiva e não extensiva. O Legislador, quando teve o
intuito de referir-se a hipóteses de sociedades criminosas, o fez expressamente,
conforme previsão contida no art. 52, § 1º, inciso I, § 3º, § 4º, inciso II, e § 5º, da Lei n.
7.210/1984, que distinguem organização criminosa de associação criminosa e milícia
privada.
STJ. HC 522.651-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado
em 04/08/2020, DJe 19/08/2020
Homicídio. Consequências do crime. Valoração negativa. Vítima de tenra idade.
Fundamentação concreta e idônea.
A tenra idade da vítima é fundamento idôneo para a majoração da pena-base do crime
de homicídio pela valoração negativa das consequências do crime. (...) Em princípio, o
homicídio perpetrado contra vítima de tenra idade (adolescente ou criança) ostenta
reprovabilidade idêntica àquele perpetrado contra um adulto, pois ambos vulneram o
objeto jurídico tutelado pela norma (vida). Não há como ignorar, no entanto, o fato de
que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de
possibilidades e perspectivas, que não guardam identidade ou semelhança com aquelas
verificadas na vida adulta. Há que se sopesar, ainda, as consequências do homicídio
75

contra vítima de tenra idade no núcleo familiar respectivo: pais e demais familiares
enlutados por um crime que subverte a ordem natural da vida. Não se pode olvidar,
ademais, o aumento crescente do número de homicídios perpetrados contra adolescentes
no Brasil, o que reclama uma resposta estatal. Não ignoro que o legislador ordinário
estabeleceu – no art. 121, § 4º, do Código Penal – o aumento de pena para o crime de
homicídio doloso praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Nada
obsta, contudo, que o magistrado, ao se deparar com crime de homicídio perpetrado
contra uma vítima com 14 anos de idade ou mais (mas com menos de 18 anos), aumente
a pena na primeira fase da dosimetria, pois, como referenciado acima, um crime
perpetrado contra um adolescente ostenta consequências mais gravosas do que um
homicídio comum. Assim, deve prevalecer a orientação no sentido de que a tenra idade
da vítima (menor de 18 anos de idade) é elemento concreto e transborda aqueles
inerentes ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da penabase, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para
evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a causa de aumento prevista no art. 121, §
4º (parte final), do Código Penal.
STJ. AgRg no REsp 1.851.435-PA, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020
Execução Penal. Progressão de regime. Crime hediondo. Reincidente não específico.
Requisito objetivo. Lei n. 13.964/2019 (Pacote anticrime). Lacuna na nova redação do
art. 112 da LEP. Interpretação in bonam partem.
A progressão de regime do reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado
com resultado morte deve observar o que previsto no inciso VI, a, do artigo 112 da Lei
de Execução Penal. (...) Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no
sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a
reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na
progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se
por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). Contudo, tal
entendimento não pode mais prevalecer diante da nova redação do art. 122 da Lei de
Execução Penal, trazida com a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Com efeito, a
Lei de Crimes Hediondos não fazia distinção entre a reincidência genérica e a específica
para estabelecer o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime, é o
que se depreende da leitura do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990: A progressão de
regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). Já a Lei n. 13.964/2019 trouxe
significativas mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa toada, revogou
o referido dispositivo legal. Agora, os requisitos objetivos para a progressão de regime
foram sensivelmente modificados, tendo sido criada uma variedade de lapsos temporais
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a serem observados antes da concessão da benesse. A leitura da atual redação do
dispositivo em comento revela, porém, que a situação em exame (condenado por crime
hediondo, reincidente não específico) não foi contemplada na lei. Vejamos: Art. 112. A
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido
ao menos: […] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por
cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; […]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional. Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados
por crime hediondo mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes
comuns não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação,
para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam
unicamente aos reincidentes específicos, não podendo a interpretação ser extensiva, vez
que seria prejudicial ao apenado. Assim, por ausência de previsão legal, o julgador deve
integrar a norma aplicando a analogia in bonam partem. No caso (condenado por crime
hediondo com resultado morte, reincidente não específico), diante da lacuna na lei, deve
ser observado o lapso temporal relativo ao primário. Impõe-se, assim, a aplicação do
contido no inciso VI, a, do referido artigo da Lei de Execução Penal, exigindo-se,
portanto, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime.
STJ. HC 581.315-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade,
julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020
Dosimetria da pena. Majorantes sobejantes. Patamar fixo ou variável. Valoração em
outra fase. Possibilidade. Princípio da individualização da pena.
O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não
contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da
individualização da pena. (...) A questão jurídica diz respeito, em síntese, à valoração de
majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender
se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. De início, ressalta-se que não é
possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que
traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida
distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que
não integra sua natureza jurídica. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar
a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de
providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna
com o princípio da individualização da pena. Com efeito, o sistema trifásico, trazido no
art. 68 do Código Penal, disciplina que a fixação da pena observará três fases: a fixação
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da pena-base, por meio da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal; a fixação da pena intermediária, com a valoração das atenuantes e das
agravantes; e a pena definitiva, após a incidência das causas de diminuição e de
aumento da pena. O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias
judiciais nem às agravantes e atenuantes, as quais devem ser sopesadas de acordo com o
livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. As causas de aumento e de diminuição, por seu
turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.
Segundo a doutrina, as causas de aumento também são chamadas de qualificadoras em
sentido amplo e, "por integrarem a estrutura típica do delito, permitem a fixação da pena
acima do máximo em abstrato previsto pelo legislador". Nessa linha de raciocínio, nos
mesmos moldes em que ocorre com o crime qualificado, já existindo uma circunstância
que qualifique ou majore o crime, autorizando, assim, a alteração do preceito
secundário, ou a incidência de fração de aumento, considera-se correta a jurisprudência
que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as qualificadoras e
majorantes sobressalentes podem ser valoradas na primeira ou na segunda fase da
dosimetria da pena. De fato, da mesma forma que a existência de mais de uma
qualificadora não modifica nem o tipo penal nem o preceito secundário, tem-se que a
existência de mais de uma majorante também não autoriza a retirada da fração de
aumento do mínimo, uma vez que se "exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente a mera indicação do número de majorantes", nos termos do entendimento
sumulado no verbete n. 443 da Súmula desta Corte. Nesse contexto, a desconsideração
tanto da qualificadora quanto da majorante sobressalentes acaba por violar o princípio
da individualização da pena, o qual preconiza a necessidade de a pena ser aplicada em
observância ao caso concreto, com a valoração de todas as circunstâncias objetivas e
subjetivas do crime. Ademais, referida desconsideração vai de encontro ao sistema
trifásico, pois as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são,
em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo
legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de
forma residual na primeira ou na segunda fases. A desconsideração das majorantes
sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena
realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a
ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado
outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente
valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria. Por fim, não há se falar que o
deslocamento da causa de aumento para a primeira fase permite o "agravamento do
regime prisional por via transversa", porquanto o que não se admite é a fixação de
regime prisional mais gravoso sem a devida fundamentação. Assim, ainda que a penabase seja fixada no mínimo legal, é possível a imposição de regime mais gravoso que o
estabelecido em lei, desde que seja declinada motivação concreta.
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STJ. HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, por
unanimidade, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020
Falta grave no curso da execução penal e necessidade de trânsito em julgado (Tema
758)
TESE
FIXADA:
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime
doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação
criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra
com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo
a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse
sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta
grave.
RESUMO:
Inexiste razão para se condicionar o reconhecimento de falta grave no curso de
execução penal, consistente na prática de crime doloso, ao trânsito em julgado de
condenação
criminal
no
juízo
de
conhecimento.
Enquanto no processo de conhecimento somente o trânsito em julgado da condenação
criminal pode superar a presunção de não culpabilidade para se iniciar o cumprimento
de pena, a decisão do juízo da execução, proferida após apuração de falta grave efetuada
de modo válido, diante da dinamicidade da fase executiva e da necessidade de se
assegurar a ordem no estabelecimento prisional, é apta a ensejar a imposição da sanção
disciplinar, sem prejuízo, por certo, do direito recursal do apenado, inclusive, na busca
de provimento de natureza suspensiva. Exigir o trânsito em julgado do processo de
conhecimento para a imposição de falta grave no juízo da execução penal seria como
vincular a competência desempenhada por este àquela a ser exercida pelo juízo do
conhecimento. Essa independência, contudo, é expressa de modo nítido na cisão de
competências: o juízo natural destinado à definição das sanções de natureza penal
decorrentes da prática do fato criminoso em si, submetido à esfera de atribuições do
órgão jurisdicional com competência sobre o processo criminal de conhecimento, é
diverso daquele a quem compete a fixação das sanções disciplinares resultantes da
prática de falta grave no curso da execução penal, providência a cargo do juízo da
execução, nos termos dos arts. 48, parágrafo único, e 60, caput, da Lei de Execução
Penal (LEP) (1). A apuração da falta grave demanda a observância dos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A
apuração de faltas dessa natureza não pode ocorrer sem que se observem os princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, normas de
caráter transversal que irradiam seus efeitos por todas as esferas apuratórias e
sancionatórias de ilícitos. Por outro lado, inexiste óbice ao aproveitamento de sentença
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proferida no processo penal de conhecimento, após regular instrução criminal, com
observância do contraditório e da ampla defesa, pelo juízo da execução penal para o
reconhecimento de falta grave. Esse título, diversamente dos autos de prisão em
flagrante, de inquérito policial ou das petições iniciais dos processos criminais, supre a
exigência de instrução perante autoridade administrativa ou judicial no âmbito
executivo, autorizando a consequente aplicação das sanções disciplinares pela
autoridade judiciária competente para decidir questões relativas à execução penal. No
caso, trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida (Tema 758),
no qual se discute a necessidade de condenação com trânsito em julgado para se
considerar como falta grave, no âmbito administrativo carcerário, a prática de fato
definido como crime doloso.
Com esse entendimento, o Plenário, em sessão virtual, deu provimento ao recurso
extraordinário para determinar ao Juízo de origem que dê início à apuração da prática de
falta grave, com a observância das diretrizes fixadas no julgamento.
(1) LEP: “Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será
exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. Parágrafo
único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos
artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei. (...) Art. 60. A
autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo
de até dez dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da
disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente.”.
STF. RE 776823/RS, rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em
4.12.2020. (RE-776823)
HC coletivo e medidas para evitar a propagação da Covid-19 em estabelecimentos
prisionais - HC 188820 MC-Ref/DF
RESUMO
Diante da persistência do quadro pandêmico de emergência sanitária decorrente da
Covid-19 e presentes a plausibilidade jurídica do direito invocado, bem como o perigo
de lesão irreparável ou de difícil reparação a direitos fundamentais das pessoas levadas
ao cárcere, admite-se — analisadas as peculiaridades dos processos individuais pelos
respectivos juízos de execução penal, e desde que presentes os requisitos subjetivos — a
adoção de medidas tendentes a evitar a infecção e a propagação da Covid-19 em
estabelecimentos prisionais, dentre as quais a progressão antecipada da pena. As
medidas para evitar a infecção e a propagação da Covid-19 em estabelecimentos
prisionais, contudo, não devem ser enxergadas apenas sob a ótica do direito à saúde do
detento em si. Trata-se, igualmente, de uma questão de saúde pública em geral. Isso
porque a contaminação generalizada da doença no ambiente carcerário implica
repercussões extramuros. Não se pode olvidar que há terceiros envolvidos nessa
dinâmica: servidores do sistema penitenciário, terceirizados, visitantes, advogados.
Além disso, vale consignar que o próprio detento, a depender da situação em que se
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encontra a execução penal, goza de contato com a sociedade em geral, em razão, por
exemplo, do trabalho e do estudo externos e das saídas temporárias. A par do
enfrentamento da Covid-19 nos espaços de confinamento como uma questão de saúde
pública, cumpre anotar que o sistema penitenciário nacional lida com a difícil realidade
da superlotação. No caso, a Defensoria Pública da União impetrou habeas corpus
coletivo em favor de todas as pessoas presas em locais acima da sua capacidade, as
quais sejam integrantes de grupos de risco para a Covid-19 e não tenham praticado
crimes com violência ou grave ameaça. Com base nesse entendimento, a Segunda
Turma referendou medida liminar, concedida, em parte, pelo relator, ministro Edson
Fachin.
STF. HC 188820 MC-Ref/DF, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado
em 24.2.2021
Trabalho do preso e remuneração inferior ao salário mínimo – ADPF 336/DF
O patamar mínimo diferenciado de remuneração aos presos previsto no artigo 29,
“caput”, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP) (1) não representa violação
aos princípios da dignidade humana e da isonomia, sendo inaplicável à hipótese a
garantia de salário mínimo prevista no artigo 7º, IV, da Constituição Federal (CF) (2). O
preso não se sujeita ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e seu
trabalho possui finalidades educativa e produtiva, não podendo ser comparado com o
trabalho das pessoas que não cumprem pena. Essas têm garantido o salário mínimo para
satisfação de necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.
Por outro lado, o preso já tem atendidas pelo Estado boa parte das necessidades vitais
básicas que o salário-mínimo almeja satisfazer, tais como educação, alojamento, saúde,
alimentação, vestuário e higiene. Além disso, o preso recebe o benefício da remição da
pena, na proporção de 1 dia de redução da sanção criminal para cada 3 dias de trabalho
e o produto da remuneração deve ser direcionado para a indenização dos danos
causados pelo crime, a assistência à família, para pequenas despesas pessoais e para
promover o ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a sua manutenção
Portanto, a legitimidade da diferenciação entre o trabalho do preso e o trabalho dos
empregados em geral é evidenciada pela distinta lógica econômica do labor no sistema
executório penal. Assim, o trabalho do detento pode até mesmo ser subsidiado pelo
Erário, de modo que o discrímen promova — em vez de violar — o mandamento de
isonomia contido no art. 5º, caput, da CF, no seu aspecto material, além de não
representar violação ao princípio da dignidade humana. Com base nesse entendimento,
o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em arguição de
descumprimento de preceito fundamental.
STF. ADPF 336/DF, relator Min. Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em 27.2.2021
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Conflito negativo de competência. Primeira e Terceira Seções do STJ. Interdição
parcial de presídio. Relação litigiosa de direito público. Art. 9º, § 1º, XIV, do
Regimento Interno do STJ. Competência da Primeira Seção.
Compete à Primeira Seção do STJ julgar interdição de estabelecimentos prisionais. (...)
A competência dos juízes da execução penal para a fiscalização e interdição dos
estabelecimentos prisionais tem natureza administrativa. Nesse contexto, a relação
litigiosa possui natureza jurídica de Direito Público, enquadrando-se na regra do art. 9º,
§ 1º, XIV, do Regimento Interno do STJ. Situações de interdição de presídio já foram
julgadas em diversas ocasiões pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
integrante da Primeira Seção, o que endossa a competência da referida Seção.
Precedentes: Aglnt no RMS n. 42.050/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019; RMS n. 51.863/SE, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018.
STJ. CC 170.111-DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, por unanimidade,
julgado em 17/03/2021.
Execução Penal. Remição da pena pelo estudo. Aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA. Recomendação n.
44/2013 do CNJ. Interpretação mais benéfica. Cálculo dos 50% da Carga Horária.
Patamar equivalente a 1.600 horas. Remição de 133 dias. 26 dias por área de
conhecimento. Reafirmação da jurisprudência da Terceira Seção.
As 1.200 hs ou 1.600 hs, dispostas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ, já equivalem
aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, com base nas
quais serão calculados os dias a serem remidos. (...) A controvérsia diz respeito à
remição da pena no patamar de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino
fundamental, em virtude da aprovação no ENCCEJA. Questiona-se se as 1.200h/1.600h
dispostas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ já equivalem aos 50% da carga horária
definida legalmente para cada nível de ensino ou se os 50% incidirão sobre essas
1.200h/1.600h. Como é de conhecimento, o art. 126 da Lei de Execuções Penais dispõe
que "o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena". A redação do citado
artigo deixa clara a preocupação do legislador com a capacitação profissional do interno
e com o estímulo a comportamentos que propiciem a readaptação de presos ao convívio
social. A diretriz do Superior Tribunal de Justiça estava pacificada em ambas as Turmas
que compõem a Terceira Seção, no sentido da interpretação mais benéfica ao apenado.
Contudo, a Sexta Turma alterou seu entendimento, passando a considerar que os 50%,
mencionados na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, devem
incidir sobre a carga horária de 1.600h para o ensino fundamental e 1.200h para o
ensino médio, resultando 800h/600h, que serão a base de cálculo para remição. Nada
obstante os doutos fundamentos em sentido contrário, deve ser mantida a jurisprudência
até então prevalente, a qual foi recentemente reafirmada pela Quinta Turma desta Corte,
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no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 593.171/SC, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020. No referido julgado, a Quinta Turma
considerou que "quando a Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga horária de 1.600
horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, refere-se ao
percentual de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino". Para
se chegar à referida conclusão, registrou-se que "a literalidade do ato oriundo do CNJ
não é clara, mas dúbia, abrindo margem para a discricionariedade do julgador. Com
efeito, seu art. 1º, IV, estabelece que o apenado que seja aprovado nos exames nacionais
que certificam a conclusão do ensino fundamental têm direito à remição, pelo estudo
menos formal, à razão de 50% da carga horária. Em seguida, porém, o mesmo
dispositivo faz uma equivalência da referida carga horária com 1.600 horas, mas de
forma ambígua, permitindo a compreensão no sentido de que esse valor ainda deve ser
dividido por dois, como também que ele já corresponde à metade". Tem-se, portanto,
que "a grande questão é saber se a menção a 1.600 horas quis se referir à carga horária
definida legalmente ou já aos 50%, sendo isoladamente permitida ambas as leituras".
Com o intuito de "fechar esse espaço deixado pelo CNJ" fez-se uso da LDB, "segundo a
qual a carga anual mínima para o ensino fundamental é de 800 horas, sendo natural que
ela seja menor no início e maior no final. Mesmo que esta lei seja primordialmente
destinada a pessoas com até 17 anos, nada impede que seja também utilizada como
critério interpretativo do ato normativo do CNJ, diante da sua dubiedade, por não haver
outro método mais claro". Relevante consignar, que o art. 4º, inciso II, da Resolução n.
03/2010, do CNE, não impede esta interpretação. Pelo contrário, reafirmou-se que ele
menciona que 1.600 horas equivalem apenas à duração mínima para os anos finais do
Ensino Fundamental. Não se pode descurar, ademais, que referida Resolução é norma
administrativa do Ministério da Educação, estando, portanto, em patamar de hierarquia
inferior à Lei de Diretrizes de Educação Nacional. Nessa linha de intelecção,
"interpretar que as 1.600 horas mencionadas pelo art. 1º, IV, da Recomendação n.
44/2013, do CNJ, correspondem a 50% da carga horária definida é justamente cumprir o
dispositivo. Em outras palavras, o Conselho Nacional de Educação não estabeleceu
1.600 horas anuais como o máximo possível, o que permite uma carga horária superior
a isso". Registre-se, por fim, que "essa particular forma de parametrar a interpretação da
lei (...) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da
dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais:
Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir
uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da
construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição
caracteriza como 'fraterna'". (HC 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira
Turma do STF, DJe 22/10/2009 P. 23/10/2009). Nesse contexto, a base de cálculo de
50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental equivale a 1.600
horas, a qual, dividida por doze, resulta em 133 dias de remição em caso de aprovação

83

em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA. Serão devidos, portanto, 26 dias
de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento.
STJ. HC 602.425-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por
maioria, julgado em 10/03/2021.
Remição da pena por estudo – HC 190806 AgR/SC
RESUMO:
Para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010
do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a
carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao
réu. Com efeito, é manifestamente mais adequado e justo aplicar as orientações da
Recomendação 44/2013/CNJ, a partir de uma interpretação in bonam partem das demais
leis que regulamentam a situação, para determinar ao cálculo da remição da carga
horária mínima do ensino fundamental regular, 800 horas anuais, totalizando 3.200
horas para os quatro anos finais de curso. A Resolução do CNE fixa a duração mínima
de 1.600 horas, de forma global, para todos os quatro anos finais do ensino
fundamental, sobre a qual deverá incidir os 50% estipulados pelo Conselho Nacional de
Justiça, parâmetro que, de fato, não atende aos fatores essenciais do princípio da
proporcionalidade. Ademais, ainda que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) seja a
modalidade de ensino ofertada nos estabelecimentos prisionais, regida pelas diretrizes e
carga horária fixadas na Resolução 3/2010 do CNE, é justamente por propiciar aos seus
aderentes novas inserções no mundo do trabalho, na vida social e na abertura dos canais
de participação, fixando-se como instrumento para a educação ao longo da vida, na
linha do que preceitua o art. 205 da Constituição Federal (CF) (4), é que se deve tomar
como parâmetro, para fins de remição de pena pelo estudo, a carga horária prevista na
Lei 9.394/1996. Essa solução homenageia, de modo mais adequado e proporcional, o
educando que, como no caso, mesmo sem orientação de um profissional da educação e
recluso em local totalmente desfavorável para tanto, colocou-se a estudar e, por esforço
próprio, concluiu uma das etapas do ensino (o fundamental). Com base nesse
entendimento, a Segunda Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo
regimental para conceder a ordem de habeas corpus. Determinou seja aplicado, em
benefício da paciente, o total de 1.600 horas de estudo por aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, o qual
deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias. Em seguida,
considerando o acréscimo de 1/3 decorrente da incidência do § 5º do art. 126 da Lei
7.210/1984 (Lei de Execução Penal) (5) — pois a paciente concluiu o ensino
fundamental —, determinou que a ela seja concedido o direito ao desconto total de 177
dias de sua reprimenda.
STF. HC 190806 AgR/SC, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em
30.3.2021
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