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INTRODUÇÃO 

 
Desde agosto de 1995, o Supremo Tribunal Federal (STF) vem 

publicando, semana a semana, um resumo dos julgamentos mais 
relevantes prolatados neste interstício de tempo. Já o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) veicula estes julgamentos em um resumo 
semanal desde novembro de 1998. 

Em ambos os casos, tais acórdãos acabam por impactar de 
sobremaneira a formação e no desenvolvimento do direito nacional. 
Com o tempo, essas publicações semanais ganharam vertiginosa 
fama, sendo, hoje, praticamente uma fonte de consulta obrigatória a 
todos aqueles que desejam permanecer atualizados em relação à 
formatação do direito. Sobretudo se pensarmos acerca da 
necessidade de se diferenciar lei e interpretação dada a ela. Esta 
”força ativa” da construção jurídica é tornada pública por meio dos 
Informativos semanais do STF e do STJ. 

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

Devemos destacar que esta publicação é gratuita. Não auferimos 
qualquer espécie de vantagem, senão a satisfação de poder contribuir 
com a comunidade jurídica em geral, trazendo a público um resumo 
sistematizado da produção jurídica advinda das decisões mais 
emblemáticas do STF e do STJ em 2018. 

O leitor deve lembrar que as decisões dos Tribunais mudam 
constantemente. Desta forma, alguns entendimentos de 2018 podem 
ter sido ratificados por outros julgamentos posteriores, ou mesmo 
terem sofrido um câmbio. Logo, sabemos que certamente haverá 
atualizações nos meses que seguem e, por isto, no próximo ano, 
pretendemos trazer a público outra obra, que atualizará as mudanças 
perpetradas. 

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

FACILITANDO A LEITURA 

 

Antes de passarmos ao conteúdo da obra, é importante ao leitor 

se familiarizar com a nossa formatação e sistemática do texto. 

Primeiramente, perceba que dividimos os principais julgamentos 

exarados pelo STF e pelo STJ publicados nos seus respectivos 

Informativos Semanais de acordo com os ramos centrais do direito. 

Exemplo: direito administrativo, direito civil, direito penal etc. Este 

seccionamento inicial permite dar foco e objetividade a qualquer 

pesquisa.  

Destacamos, por oportuno, que os julgados foram resumidos a 

fim de apresentarmos o essencial de cada decisão, permitindo-nos 

alcançar nossa meta de fornecer objetividade e celeridade na 

consulta. Com esta metodologia, pretendemos dar ainda mais foco a 

eventual pesquisa a ser feita sobre cada tema abordado nos 

informativos publicados pelas mencionadas cortes de justiça.  

Releva notar, ainda, que os julgamentos veiculados foram 

dispostos, em cada tema, na ordem decrescente em que foram 

publicados, iniciando pelo mais recente, até o mais antigo do ano de 

2016. De modo que a leitura dos julgados segue uma sequência que 
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permite atentar para a evolução do entendimento das duas cortes de 

justiça em cada tema.  

Também merece destaque a forma com que apresentamos cada 

julgado. Toda decisão inicia pelo número do Informativo no qual ela 

foi veiculada, tendo em vista que as publicações semanais seguem 

uma sequência numérica. Logo em seguida, destacamos o assunto 

principal do julgado em letras maiúsculas (caixa alta). Enfim, 

resumimos o que a decisão trata e qual foi sua conclusão. Depois 

destes destaques, dispomos a parte principal do conteúdo julgado do 

STF e do STJ que foi veiculado em cada Informativo. Veja o 

exemplo: 

924 É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de 
candidata que esteja grávida à época de sua realização, 
independentemente da previsão expressa em edital do concurso 
público. Tema 973. 

 

Importante atentar que dispomos os julgados de acordo com o 

que foi publicado por estes Tribunais, perfazendo, por vezes, 

pequenas e pontuais explicitações. Então, quando o leitor quiser 

saber mais detalhes do julgamento, como o texto integral, o número 

do acórdão, o órgão julgador etc., basta acessar basta acessar a página 

da Suprema Corte brasileira (www.stf.jus.br), direcionando-se ao link 

“Publicações”, e, por fim, ao link “Informativo semanal”. O sítio 

descoberto revelará todos os detalhes e informações desejadas. 

Quando ao STJ, o leitor deve-se dirigir ao sítio virtual www.stj.jus.br, 

direcionando-se ao link “Jurisprudência” e, por fim, ao link 

“Informativo de jurisprudência”. O sítio virtual revelará todos os 

detalhes e informações desejadas.  

Por fim, é importante fazer referência no sentido de que os 

conteúdos de cada informativo mencionado, ou foram copiados 

literalmente das publicações vertidas pelo STF ou pelo STJ, ou foram 

por nós reescritos, mantendo-se intacto o sentido do julgamento 
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noticiado pela publicação semanal. Esta segunda opção apenas foi 

adotada, quando percebemos a necessidade de intervirmos para 

fornecer uma informação mais objetiva e/ou didática. 
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Parte I 
 

RESUMO TEMÁTICO DO STF – 2018 
 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
928 STF julgou improcedente pedido formulado em ação direta para 
declarar a constitucionalidade da Lei nº 14.040/2003 do estado do 
Paraná, que veda o corte do fornecimento de água e luz, em 
determinados dias, pelas empresas concessionárias, por falta de 
pagamento. O Plenário entendeu que a referida lei dispõe sobre 
direito do consumidor, de modo que não há vício formal. 
 
924 É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de 
candidata que esteja grávida à época de sua realização, 
independentemente da previsão expressa em edital do concurso 
público. Tema 973. 
 
923 Restituição de parcelas recebidas por boa-fé por ordem liminar 
revogada. Para o Colegiado, nos termos da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (MS 25.430 e MS 30.556 AgR), é 
desnecessária a devolução dos valores recebidos por liminar 
revogada, em razão de mudança de jurisprudência. Também é 
descabida a restituição de valores recebidos indevidamente, 
circunstâncias em que o servidor público atuou de boa-fé. A 
orientação ampara-se na confiança legítima que tinham os 
beneficiários de a pretensão ser acolhida e no lapso temporal 
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transcorrido entre o deferimento da liminar e sua revogação. Os 
princípios da boa-fé e da segurança jurídica afastam o dever de 
restituição de parcelas recebidas por ordem liminar revogada. 
 
920 Sociedade de economia mista prestadora de serviço público não 
concorrencial está sujeita ao regime de precatórios (CF, art. 100) e, 
por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, 
rendas e serviços, em respeito ao princípio da legalidade 
orçamentária (CF, art. 167, VI) e da separação funcional dos poderes 
(CF, art. 2º c/c art. 60, § 4º, III). 
 
919 Tese:  “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 
tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus 
empregados.” 
 
914 A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de secretário 
municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si 
só, não caracteriza ato de improbidade administrativa. 
 
913 As provas obtidas em acordo de leniência podem ser 
compartilhadas para subsidiar investigação que paura cometimento 
de ato de improbidade. 
 
911  No processo administrativo disciplinar, o princípio do 
formalismo moderado.  
 
911 É vedada a utilização de provas colhidas na esfera penal, 
posteriormente declaradas inválidas. 
 
910 Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio 
próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade 
econômica sem monopólio e com finalidade de lucro.  
 
910 São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas 
na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei 8.429/1992, artigos 9 a 11). 
 
908 A teor do disposto no § 16 do art. 40 da Constituição Federal 
(CF), o servidor que houver ingressado nos quadros da 
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Administração até o dia da publicação do ato de criação do 
correspondente regime de previdência complementar somente será 
a ele vinculado por meio de prévia e expressa opção. 
 
902 Decreto-Lei 3.365/1941: desapropriação e juros 
compensatórios  
O Plenário julgou parcialmente procedente ação direta de 
inconstitucionalidade para: i) em relação ao “caput” do art. 15-A (1) 
do Decreto-Lei 3.365/1941, por maioria, reconhecer a 
constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% 
(seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela 
imissão provisória do ente público na posse de seu bem; i-a) declarar 
a inconstitucionalidade do vocábulo “até”; i-b) dar interpretação 
conforme a Constituição ao “caput” do dispositivo, de maneira a 
incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta 
por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor 
do bem fixado na sentença; ii) por maioria, declarar a 
constitucionalidade dos §§ 1º e 2º (2) do art. 15-A do Decreto-Lei 
3.365/1941; iii) declarar a constitucionalidade do § 3º (3) do art. 15-
A do Decreto-Lei 3.365/1941; iv) por maioria, declarar a 
inconstitucionalidade do § 4º (4) do art. 15-A do Decreto-Lei 
3.365/1941; v) declarar a constitucionalidade da estipulação de 
parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários 
advocatícios e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo 
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil 
reais)” prevista no § 1º (5) do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/1941. 
Isso porque os juros compensatórios destinam-se a compensar tão 
somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo 
proprietário. A perda da propriedade é compensada pelo valor 
principal, pela correção monetária e pelos juros moratórios. 
 
901 Há reponsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado 
prestadora de serviço público em razão de dano decorrente de crime 
de furto praticado em suas dependências, nos termos do art. 37, § 
6º, da Constituição Federal  
 
901 Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, 
encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se 
submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade 
administrativa quanto à responsabilização político-administrativa 
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por crimes de responsabilidade. O foro especial por prerrogativa de 
função previsto na Constituição Federal (CF) em relação às infrações 
penais comuns não é extensível às ações de improbidade 
administrativa. 
 
895 A Turma salientou que o CNJ, assim como o próprio Poder 
Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, não pode substituir 
a banca na questão valorativa, na questão de correção. Pode, no 
entanto, substituir, anular ou reformar decisões que firam os 
princípios da razoabilidade, da igualdade, da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da publicidade.  
 
889 Poder normativo das agências reguladoras: a exigência de 
agilidade e flexibilidade cada vez maiores do Estado diante das 
ininterruptas demandas econômicas e sociais que lhe são 
direcionadas levou à emergência de estruturas administrativas 
relativamente autônomas e independentes — as chamadas agências 
— dotadas de mecanismos aptos e eficazes para a regulação de 
setores específicos, o que inclui a competência para editar atos 
qualificados como normativos. Nesse contexto, o escopo do modelo 
regulatório adotado no Brasil não se reduz à regulação concorrencial, 
não se limitando à correção das chamadas “falhas de mercado”. Pelo 
contrário, incorpora também instrumentos necessários para o 
atingimento de objetivos gerais de interesse público: regulação social, 
e não apenas econômica. Entretanto, tais assertivas não implicam em 
reduzir a regulação setorial ao preenchimento de lacunas e muito 
menos à execução mecânica da lei. Dotada de inquestionável 
relevância e responsabilidade, a função regulatória só é dignificada 
pelo reconhecimento de que não é inferior nem exterior à legislação. 
Exerce-se, isto sim, em um espaço que se revela qualitativamente 
diferente, pelo seu viés técnico, ainda que conformada pela ordem 
constitucional e legal vigentes. 
 
DIREITO AMBIENTAL 
916 É inconstitucional o Estado membro conferir às Áreas de 
Proteção Ambiental (APP’s) proteção deficitária em comparação ao 
regramento nacional (Código Florestal), extrapolou os limites da 
competência suplementar, decorrente da competência concorrente 
entre União e Estados (CF, art. 24, caput, VI, § 2º). 
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892 O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita, 
assim, o duelo valorativo entre a proteção ambiental e a tutela do 
desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum e 
a pessoa humana, num cenário de escassez. Portanto, o 
desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não 
são políticas intrinsicamente antagônicas. 
 
DIREITO CÍVEL 
911 O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de 
seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não 
se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do 
indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial 
como diretamente pela via administrativa. 
 
906 Não é penhorável o bem de família do fiador, no caso de 
contratos de locação comercial. 
 
892 O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade 
ou a expressão de gênero. A identidade de gênero é manifestação da 
própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado 
apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. A pessoa não 
deve provar o que é, e o Estado não deve condicionar a expressão 
da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente 
procedimental. Com base nessas assertivas, o Plenário, por maioria, 
julgou procedente pedido formulado em ação direta de 
inconstitucionalidade para dar interpretação conforme a 
Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 
6.015/1973 (1). Reconheceu aos transgêneros, independentemente 
da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos 
hormonais ou patologizantes, o direito à alteração de prenome e 
gênero diretamente no registro civil. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
923 Incide o teto remuneratório constitucional aos substitutos 
interinos de serventias extrajudiciais. 
 
923 O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo 
STF somente se justifica se houver: 
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(a) inobservância do devido processo legal; (b) exorbitância das 
competências do Conselho e (c) injuridicidade ou irrazoabilidade 
manifesta do ato impugnado. 
 
922 Determinação ao Estado para contratar professor para alunos 
com necessidades excepcionais est[a em consonância com a 
jurisprudência do STF (ADI 5357 MC), no sentido de ser lícito ao 
Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da 
Constituição, em situações excepcionais, determinar que a 
Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos 
constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso 
configure violação ao princípio da separação dos poderes. Essa 
orientação foi aplicada, inclusive, em outros processos que 
determinaram a contratação de professores especializados na Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
 
921 A representação estadual como um todo, independentemente do 
Poder, compete à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), tendo em 
conta o princípio da unicidade institucional da representação judicial 
e da consultoria jurídica para estados e Distrito Federal. No entanto, 
às vezes, há conflito entre os Poderes. Demais disso, o texto do 
artigo pode vir a gerar confusão, porquanto prevê concorrência com 
a PGE. 
 
920 Inconstitucional lei do município de Pelotas que determinava a 
obrigatoriedade da prestação do serviço de empacotamento. Esta 
norma invade a competência privativa da União para legislar sobre 
direito do trabalho, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal 
(CF), afronta os princípios da ordem econômica inscritos no art. 170 
da CF, bem como desrespeita artigos da Constituição estadual. 
 
917 Os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos 
de interesse local, ainda que, de modo reflexo, tratem de direito 
comercial ou do consumidor. 
 
916 É possível apreciar tese de repercussão geral em tese. 
 
915 O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, ao 
apreciar o Tema 822 da repercussão geral, negou provimento a 
recurso extraordinário em que se discutia a legitimidade da educação 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=822+++++++&numeroTemaFinal=822+++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=


Relevantes julgamentos do STF e do STJ - 2018 

11 

domiciliar (Informativo 914). Em um viés democrático e de 
proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, a solidariedade do 
dever de educação tem como finalidade precípua a defesa integral 
dos seus direitos. O Estado não pode abrir mão dessa parceria, nem 
a família. 
 
909 São constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis 
anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no 
ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de 
março para que referidas idades estejam completas. 
 
905 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é meio 
processual inadequado para o controle de decreto regulamentar de 
lei estadual. As disposições legais sobre a forma de cobrança do 
Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer 
Bens ou Direitos (ITCMD) pela Procuradoria Geral do Estado e de 
sua intervenção em processos de inventário, arrolamento e outros de 
interesse da Fazenda Pública são regras de procedimento que não 
violam o Código de Processo Civil (CPC). 
 
899 Tese de repercussão geral (Tema 832): "O parlamentar, na 
condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito 
fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou 
coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII(1), da Constituição 
Federal (CF) e das normas de regência desse direito". 
 
899 Os dados obtidos por meio da quebra dos sigilos bancário, 
telefônico e fiscal devem ser mantidos sob reserve, e não podem, 
portanto, serem divulgados na rede mundial de computadores. 
 
899 Resolução do CNMP é o ato normativo, de caráter geral e 
abstrato, e constitui ato primário, sujeito a controle de 
constitucionalidade, por ação direta, no Supremo Tribunal Federal 
(STF). 
 
896  Há possibilidade, ainda que em caráter excepcional, de 
declaração de inconstitucionalidade de medidas provisórias quando 
se afigure evidente o abuso do poder de legislar pelo Chefe do 
Executivo, em razão da indubitável ausência dos requisitos 
constitucionais de relevância e urgência. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo914.htm
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894 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a 
utilização da ADPF para questionar a interpretação judicial de norma 
constitucional. 
 
892 A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações 
religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula 
constitucional que assegura a liberdade de expressão. 
 
890 É constitucional a lei estadual ou municipal que fixa um piso 
para pagamento de RPV – incidência do art. 87 do ADCT. 
 
890 O STF destacou que a vida democrática pressupõe segurança 
jurídica, e esta não se coaduna com o afastamento de ato jurídico 
perfeito e acabado mediante aplicação de lei nova, sendo impróprio 
inserir nas relações contratuais avençadas em regime legal específico 
novas disposições, sequer previstas pelas partes quando da 
manifestação de vontade. 
 
Comunidades quilombolas reguladas por decreto autônomo. A 
Corte, por maioria, conheceu da ação direta, por entender que o 
Decreto 4.887/2003 se credenciaria ao controle concentrado de 
constitucionalidade por ostentar coeficiente mínimo de 
normatividade, generalidade e abstração.  
A Corte destacou que o Estado brasileiro teria incorporado ao seu 
direito interno a Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada pelo 
Decreto Legislativo 143/2002 e ratificada pelo Decreto 5.051/2004, 
que consagrou a “consciência da própria identidade” como critério 
para determinar os grupos tradicionais — indígenas ou tribais — aos 
quais se aplicaria esse instrumento. Para os efeitos do Decreto 
4.887/2003, a autodefinição da comunidade como quilombola fora 
atestada por certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares, nos 
termos do art. 2°, III, da Lei 7.668/1988. Trata-se de um decreto 
autônomo. 
 
889 A técnica da interpretação conforme a Constituição reclama 
polissemia. 
 
DIEITO DO TRABALHO 
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918 O desconhecimento da gravidez por parte do empregador não 
exclui o direito ao recebimento da indenização relativa ao período de 
estabilidade da gestante. A incidência da estabilidade prevista no art. 
10, II (1), do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem 
justa causa. 
 
913 É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do 
trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do 
objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade 
subsidiária da empresa contratante (Tema 725). O Enunciado 331 
(1) da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi 
considerado inconstitucional por violar os princípios da livre 
iniciativa e da liberdade contratual. É lícita a terceirização de toda e 
qualquer atividade, meio ou fim, de forma que não se configura 
relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
Porém, na terceirização, compete à contratante verificar a 
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada e responder 
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, 
bem como por obrigações previdenciárias. 
 
DIREITO ELEITORAL 
900 É constitucional o art. 25, § 2º, da Resolução 23.404/2014 do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (1), que proíbe a realização de 
propaganda eleitoral via “telemarketing”, em qualquer horário. 
 
893 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o órgão competente para 
julgar os Recursos Contra Expedição de Diploma (RCED) nas 
eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais). 
 
DIREITO PENAL 
923 A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTN) (1) é constitucional, posto não infirmar o princípio 
da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as 
hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. Tema 907. 
 
915 Importação de sementes de maconha foi considerado fato 
atípico, porque a matéria-prima ou insumo deve ter condições e 
qualidades químicas que permitam, mediante transformação ou 
adição, por exemplo, a produção da droga ilícita. Não é esse o caso 
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das sementes da planta cannabis sativa, as quais não possuem a 
substância psicoativa THC. 
 
904 É dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal 
com a posterior constituição do crédito tributário para a 
configuração do crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em conta 
sua natureza formal. 
 
901 O princípio da insignificância não se aplica em crime de pesca 
no período de defeso. 
 
899 Por não constituírem delitos da mesma espécie, não é possível 
reconhecer a continuidade delitiva na prática dos crimes de roubo e 
extorsão. 
 
898 Incide o princípio da insignificância no delito de descaminho – 
SegundaTurma. Há divergência para com a Primeira Turma, que 
entende que tal princípio não se aplica (Informativo nº 897 Não 
incide o princípio da insignificância no delito de descaminho – 
Primeira Turma.). 
 
897 A existência de sistema de vigilância em estabelecimento 
comercial não constitui óbice para a tipificação do crime de furto. 
 
894  O delito de desacato, quer conforme tipificado na legislação 
penal comum, quer na militar, tem por sujeito passivo secundário o 
funcionário público (civil ou militar), figurando o Estado como 
sujeito passivo principal. O bem jurídico tutelado é a Administração 
Pública, levando-se em conta seu interesse patrimonial e moral. A 
tutela penal está no interesse em se assegurar o normal 
funcionamento do Estado, protegendo-se o prestígio do exercício da 
função pública. Assim, a norma tem como destinatário da proteção 
legal mais a função pública do que a pessoa (civil ou militar). 
Portanto, para a configuração do crime, não é necessário que o 
funcionário público se sinta ofendido, sendo indispensável que o 
menoscabo tenha alvo certo, de forma que a vítima deve ouvir a 
palavra injuriosa ou sofrer diretamente o ato. O desacato é crime 
comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. É essencial 
para a configuração do delito que o funcionário público esteja no 
exercício da função, ou, estando fora, que a ofensa seja empregada 
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em razão dela. Deve, pois, haver o chamado nexo funcional. A crítica 
ou a censura sem excessos, por sua vez, não constituem desacato, 
ainda que veementes. E tal tipo penal não é compatível com o 
ordenamento jurídico do Pacto de San José da Costa Rica. 
 
891 Crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993: o Colegiado 
afirmou que o tipo penal em questão não criminaliza o mero 
descumprimento de formalidades, antes tipifica tal descumprimento 
quando em aparente conjunto com a violação de princípios cardeais 
da administração pública. Irregularidades pontuais são inerentes à 
burocracia estatal e não devem, por si só, gerar criminalização de 
condutas, se não projetam ofensa consistente — tipicidade material 
— ao bem jurídico tutelado, no caso, ao procedimento licitatório. 
 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
919 Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, 
tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno 
e adicional de insalubridade. 
 
907 Diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder 
Judiciário garantir aposentadoria especial [CF; art. 40, § 4º, II (1)] a 
guarda municipal. 
 
904 Mão se pode reconhecer a “remissão ficta” de execução de pena 
por conta da omissão do Estado. 
 
903  (Tema 669): “É constitucional formal e materialmente a 
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela 
Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a 
comercialização de sua produção”. 
 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
927 É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de 
procedibilidade de ação rescisória. 
 
921 Asseverou, ainda, que a ação rescisória é via processual 
inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo 
Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se 
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pretende desconstituir. Ademais, uma alteração posterior de 
jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não legitima o 
pedido rescisório, notadamente em razão de, à época de sua 
prolação, a interpretação sobre o tema ser controvertida no próprio 
Tribunal. 
 
920 É irrecorrível a decisão denegatória de ingresso, no feito, como 
amicus curiae. 
 
916 São constitucionais as disposições normativas do parágrafo 
único (1) do art. 741 do Código de Processo Civil (CPC), do § 1º (2) 
do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como os correspondentes 
dispositivos do CPC/2015, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 (3), o art. 
535, § 5º (4). São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia 
da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao 
sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória 
de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, 
assim caracterizado nas hipóteses em que a) a sentença exequenda 
esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja 
por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em 
situação ou com um sentido inconstitucionais; ou b) a sentença 
exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente 
constitucional; e c) desde que, em qualquer dos casos, o 
reconhecimento dessa constitucionalidade ou a 
inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do Supremo 
Tribunal Federal (STF) realizado em data anterior ao trânsito em 
julgado da sentença exequenda – Tema 360. 
 
912 É requisito de admissibilidade para interposição de recurso 
extraordinário o recolhimento de multa imposta ao recorrente no 
Tribunal “a quo”, com base no art. 557, § 2º (1), do Código de 
Processo Civil de 1973 (CPC), exigência que se impõe inclusive à 
Fazenda Pública (Informativo 820). 
 
912  A oitiva do Ministério Público Federal é desnecessária quando 
se tratar de controvérsia acerca da qual o tribunal já tenha firmado 
jurisprudência. 
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911 O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação 
civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de 
certa doença. 
 
908 É válido o fracionamento dos honorários advocatícios em 
litisconsórcio simples facultativo, por se tratar de cumulação de 
ações com o mesmo pedido. E isto não ofende o fracionamento para 
fins de precatório, disposto no art. 100, § 8º, da CF/88. 
 
896 É possível a concessão de “exequatur” de carta rogatória, para 
fins de citação, por meio de decisão monocrática de relator no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), posteriormente confirmada na 
Corte Especial, em homenagem aos princípios da cooperação e da 
celeridade processual. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
927 Há legitimidade do Ministério Público (MP) para propor a 
cobrança de multa decorrente de sentença penal condenatória 
transitada em julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança 
pela Fazenda Pública (Informativo 848). 
 
922 Não há óbice ao compartilhamento de delação premiada desde 
que haja delimitação dos fatos. Com base nesse entendimento, a 
Segunda Turma negou provimento a agravo regimental em que se 
discutia a possibilidade de compartilhamento de delação premiada 
entre o Ministério Público Federal (MPF) e o estadual. 
 
922 Não viola o princípio da proibição da reformatio in pejus a 
reavaliação das circunstâncias judiciais em recurso de apelação penal, 
no âmbito do efeito devolutivo, desde que essa não incorra em 
aumento de pena. 
 
920 Finalizada a instrução processual com a publicação do despacho 
de intimação para serem apresentadas as alegações finais, mantém-
se a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para o 
julgamento de detentores de foro por prerrogativa de função, ainda 
que referentemente a crimes não relacionados ao cargo ou função 
desempenhada. 
 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo848.htm
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919 É acultado ao magistrado das execuções criminais requisitar o 
exame criminológico e utilizá-lo como fundamento da decisão que 
julga o pedido de progressão.  
 
918 Para o Colegiado, apesar de não haver uma alteração específica 
do art. 7º da Lei 8.038/1990, com base no Código de Processo Penal, 
entende-se que o interrogatório é um ato de defesa, mais bem 
exercido depois de toda a instrução, porque há possibilidade do 
contraditório mais amplo. Assim, determinou que a instrução 
processual penal se inicie com a oitiva das testemunhas arroladas 
pela acusação. 
 
905 Nos crimes contra a liberdade sexual sem violência real, a ação 
penal pública está condicionada à representação. 
 
900 O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes 
cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções 
desempenhadas. E, após o final da instrução processual, com a 
publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações 
finais, a competência para processar e julgar ações penais não será 
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo 
ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. 
 
898 O STF entendeu cabíveis embargos infringentes contra decisão 
proferida em sede de ação penal de competência originária das 
Turmas, e, por maioria, fixou como requisito de cabimento desse 
recurso a existência de dois votos minoritários absolutórios em 
sentido próprio. 
 
897 Não é extemporâneo recurso interposto antes da publicação do 
acórdão. 
 
896 Súmula 715/STF: “A pena unificada para atender ao limite de 
trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código 
Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, 
como o livramento condicional ou regime mais favorável de 
execução”. 
 
895 O Supremo Tribunal Federal considera possível a realização de 
“emendatio libelli” em segunda instância mediante recurso exclusivo 
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da defesa, contanto que não gere “reformatio in pejus”, nos termos 
do art. 617 do CPP. 
 
895 Delitos comuns praticados em conexão com delitos eleitorais 
levam a serem todos julgados pela justiça especializada. 
 
893 É possível o aditamento da denúncia a qualquer tempo antes da 
sentença final, garantidos o devido processo legal, a ampla defesa e 
o contraditório, máxime quando a inicial ainda não tenha sido sequer 
recebida originariamente pelo juízo competente, como se deu na 
espécie. 
 
893 O princípio da independência funcional está diretamente 
atrelado à atividade finalística desenvolvida pelos membros do 
Ministério Público, gravitando em torno das garantias: a) de uma 
atuação livre no plano técnico-jurídico, isto é, sem qualquer 
subordinação a eventuais recomendações exaradas pelos órgãos 
superiores da instituição; e b) de não poderem ser responsabilizados 
pelos atos praticados no estrito exercício de suas funções. Nessa 
medida, a proteção efetiva e substancial ao princípio do promotor 
natural impede que o superior hierárquico designe o promotor 
competente, bem como imponha a orientação técnica a ser 
observada. Assim, o membro do Ministério Público ostenta plena 
liberdade funcional não apenas na avaliação inicial que faz, ao final 
da fase de investigação, no intuito de aferir a existência de justa causa 
para o oferecimento da peça acusatória; como, também, no exame 
que realiza, ao final da instrução processual, quanto à comprovação 
dos indícios de autoria originariamente cogitados. Certo é que a 
imparcialidade na formação da “opinio delicti” se efetiva na hipótese 
em que o membro do Ministério Público atua com total liberdade na 
formação de seu convencimento, é dizer, que sua atuação não poderá 
ser vinculada a nenhuma valoração técnico-jurídica pretérita dos 
fatos sob avaliação, ainda que proveniente de outro membro da 
instituição que possua atribuição para atuar em instância superior. 
 
891 Gestantes e mães presas podem cumprir pena domiciliar. Isto se 
estende a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de 
crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA, 
e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 
(Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 
914 As Caixas de Assistência de Advogados encontram-se tuteladas 
pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a” (1), da 
Constituição Federal. 
 
914 Cancelamento de registro especial de indústria tabagista pela 
Receita Federal pode ser feita, mas deve observar os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e ser precedido: i) da análise do 
montante dos débitos tributários não quitados; ii) do atendimento ao 
devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações 
tributárias e iii) do cumprimento do devido processo legal para a 
aplicação da sanção (ADI nº 3.952). 
 
911 O prazo prescricional não corre enquanto estiverem sendo 
cumpridas as condições do parcelamento do débito fiscal. 
 
908 São compatíveis com a Constituição Federal (CF) os 
dispositivos da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que 
extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical e 
condicionaram o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos 
filiados. 
 
905 O princípio da capacidade contributiva se aplica às taxas, e que 
seu valor, por força da aplicação do princípio da justiça comutativa, 
deve guardar razoável proporção com os custos da atuação estatal 
subjacente. 
 
904 A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d” (1), da 
Constituição Federal (CF), não abarca o maquinário utilizado no 
processo de produção de livros, jornais e periódicos. 
 
890 Não há inconstitucionalidad ena progressividade das alíquotas 
ITR. 
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Parte II 
 

RESUMO TEMÁTICO DO STJ – 2018 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
635 SÚMULA N. 619 A ocupação indevida de bem público 
configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de 
retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 
 
634 Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais 
prejuízos financeiros do setor privado decorrentes da alteração de 
política econômico-tributária, no caso de o ente público não ter se 
comprometido, formal e previamente, por meio de determinado 
planejamento específico. 
 
634 Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo 
efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, 
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e 
da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento 
do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, 
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao 
período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 
vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária 
utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive 
antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. 
 
632 A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de 
saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 
60 horas semanais. 
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631 Sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de 
licitação, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua 
viabilidade econômica. 
 
630 O candidato aprovado em concurso público fora do número de 
vagas tem direito subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas 
durante o prazo de validade do certame, desde que haja manifestação 
inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento 
e não tenha restrição orçamentária, ou qualquer obstáculo 
financeiro. 
 
628 A concessionária de transporte ferroviário pode responder por 
dano moral sofrido por passageira, vítima de assédio sexual, 
praticado por outro usuário no interior do trem. 
 
625 O Auditor Fiscal do Trabalho, com especialidade em medicina 
do trabalho, não pode cumular o exercício do seu cargo com outro 
da área de saúde. 
 
624 SÚMULA N. 615 Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição 
do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na 
gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as 
providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente 
cometidos. 
 
624 SÚMULA N. 611 Desde que devidamente motivada e com 
amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de 
processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, 
em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.  
 
624 O termo inicial do adicional de insalubridade a que faz jus o 
servidor público é a data do laudo pericial. 
 
619 Os conselhos de fiscalização profissional não possuem 
autorização para registrar os veículos de sua propriedade como 
oficiais. 
 
619 A ação possessória pode ser convertida em indenizatória 
(desapropriação indireta) – ainda que ausente pedido explícito nesse 
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sentido – a fim de assegurar tutela alternativa equivalente ao 
particular, quando a invasão coletiva consolidada inviabilizar o 
cumprimento do mandado reintegratório pelo município. 
 
617 O servidor público federal somente tem direito à remoção 
prevista no art. 36, parágrafo único, III, "a", da Lei n. 8.112/1990, 
na hipótese em que o cônjuge/companheiro, também servidor, 
tenha sido deslocado de ofício, para atender ao interesse da 
Administração (nos moldes do inciso I do mesmo dispositivo legal). 
 
617 A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso 
público não gera direito à indenização, ainda que a demora tenha 
origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública, 
inclusive quanto aos vencimentos. Idem: RE 724.347-DF, Rel. para 
acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13/5/2015. 
 
DIREITO AMBIENTAL 
638 SÚMULA N. 629 Quanto ao dano ambiental, é admitida a 
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada 
com a de indenizar. 
 
638 SÚMULA N. 623 As obrigações ambientais possuem natureza 
propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou 
possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 
 
635 SÚMULA N. 618 A inversão do ônus da prova aplica-se às ações 
de degradação ambiental.  
 
624 SÚMULA N. 613 Não se admite a aplicação da teoria do fato 
consumado em tema de Direito Ambiental. 
 
DIREITO CÍVEL 
638 SÚMULA N. 624 É possível cumular a indenização do dano 
moral com a reparação econômica da Lei n. 10.559/2002 (Lei da 
Anistia Política). 
 
638 SÚMULA N. 620 A embriaguez do segurado não exime a 
seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de 
seguro de vida. 
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638 Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do 
dano moral in re ipsa. 
 
637 A melhor interpretação do caput do art. 1.911 do Código Civil 
de 2002 é aquela que conduz ao entendimento de que: a) há 
possibilidade de imposição autônoma das cláusulas de 
inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, a critério 
do doador/instituidor; b) uma vez aposto o gravame da 
inalienabilidade, pressupõe-se, ex vi lege, automaticamente, a 
impenhorabilidade e a incomunicabilidade; c) a inserção exclusiva da 
proibição de não penhorar e/ou não comunicar não gera a 
presunção da inalienabilidade; d) a instituição autônoma da 
impenhorabilidade não pressupõe a incomunicabilidade e vice-versa. 
 
636 É cabível o pedido de indenização por danos morais em razão 
de descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita 
envolvendo as mesmas partes, na qual foi fixada multa cominatória. 
 
634 Na dissolução de entidade familiar, é possível o reconhecimento 
do direito de visita a animal de estimação adquirido na constância da 
união estável, demonstrada a relação de afeto com o animal. 
 
633 O reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere 
o artigo 1.831 do Código Civil, não pressupõe a inexistência de 
outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 
 
632 A inobservância do dever de informar e de obter o 
consentimento informado do paciente viola o direito à 
autodeterminação e caracteriza responsabilidade extracontratual. 
 
632 A teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos 
vínculos jurídicos familiares, revelando-se inadequada para solver 
controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. 
 
632 A averbação do contrato com cláusula de vigência no registro 
de imóveis é imprescindível para que a locação possa ser oposta ao 
adquirente. 
 
632 É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de 
pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual. 
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631 É possível a penhora de bem de família de condômino, na 
proporção de sua fração ideal, se inexistente patrimônio próprio do 
condomínio, para responder por dívida oriunda de danos a terceiros. 
 
629 Inicialmente, cumpre salientar que pertenças são bens que — a 
despeito da específica destinação acessória, na medida em que 
atendem a finalidade econômico-social da coisa principal — são 
facilmente destacáveis do bem principal, sem prejuízo de sua 
essência, de sua finalidade ou de seu valor econômico 
(substancialmente considerado). 
 
627 Constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula 
penal contratada, o magistrado deverá, independentemente de 
requerimento do devedor, proceder à sua redução. 
 
627 É admissível o restabelecimento do nome de solteiro na hipótese 
de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge. 
 
626 O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização 
por lucros cessantes durante o período de mora do promitente 
vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 
 
625 É vedada a exclusão de cobertura de seguro de vida em razão da 
embriaguez do segurado. 
 
625 SÚMULA N. 615 A indenização securitária é devida quando 
ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no 
pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a 
suspensão ou resolução do contrato de seguro. 
 
624 A ação de cobrança de débitos condominiais pode ser proposta 
contra o arrendatário do imóvel. 
 
624 É possível, em sede de execução de alimentos, a dedução na 
pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia das despesas 
pagas "in natura", com o consentimento do credor, referentes a 
aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde residia o exequente. 
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624 SÚMULA N. 614 O locatário não possui legitimidade ativa para 
discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao 
imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos. 
 
624 SUMÚLA N. 610 O suicídio não é coberto nos dois primeiros 
anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito 
do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica 
formada.  
 
622 Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão 
por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, não 
concorrendo com parentes colaterais do de cujus. 
 
622 SÚMULA N. 609 A recusa de cobertura securitária, sob a 
alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de 
exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé 
do segurado.  
 
621 Caracteriza-se evicção a inclusão de gravame capaz de impedir a 
transferência livre e desembaraçada de veículo objeto de negócio 
jurídico de compra e venda. 
 
620 Os valores recebidos a título de participação nos lucros e 
resultados integram a base de cálculo dos alimentos estabelecidos em 
porcentagem fixa do salário líquido do alimentante. 
 
619 O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa. 
 
617 O valor de colação dos bens doados deverá ser aquele atribuído 
ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da 
abertura da sucessão. 
 
616 O protesto irregular de cheque prescrito não caracteriza abalo 
de crédito apto a ensejar danos morais ao devedor, se ainda 
remanescer ao credor vias alternativas para a cobrança da dívida 
consubstanciada no título. 
 
616 O simples "levar à boca" do alimento industrializado com corpo 
estranho gera dano moral in re ipsa, independentemente de sua 
ingestão. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
617 Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
a Corte Especial do STJ adota orientação jurisprudencial no sentido 
de que incidem juros da mora no período compreendido entre a data 
da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 
 
617 É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, 
imponha a parlamentares municipais as medidas cautelares de 
afastamento de suas funções legislativas sem necessidade de remessa 
à Casa respectiva para deliberação. 
 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
630 A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração 
de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa 
em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a 
idade de 21 anos. 
 
618 A conduta de emissora de televisão que exibe quadro que, 
potencialmente, poderia criar situações discriminatórias, vexatórias, 
humilhantes às crianças e aos adolescentes configura lesão ao direito 
transindividual da coletividade e dá ensejo à indenização por dano 
moral coletivo. 
 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR 
622 SÚMULA N. 608 Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por 
entidades de autogestão. 
 
620 Aplica-se o prazo prescricional do art. 205 do CC/02 às ações 
indenizatórias por danos materiais decorrentes de vícios de 
qualidade e de quantidade do imóvel adquirido pelo consumidor, e 
não o prazo decadencial estabelecido pelo art. 26 do CDC. 
 
619 SÚMULA N. 602 O Código de Defesa do Consumidor é 
aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas 
sociedades cooperativas. Segunda Seção, aprovada em 22/2/2018, 
DJe 26/2/2018. 
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619 SÚMULA N. 603 É vedado ao banco mutuante reter, em 
qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de 
correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que 
haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo 
garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha 
de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a 
retenção de percentual. Segunda Seção, aprovada em 22/2/2018, 
DJe 26/2/2018. 
 
619 Cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter 
sanado o vício do produto em 30 dias – levar o produto ao 
comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante. 
 
618 É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento 
unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a 
justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque 
no voo antecedente. 
 
616 As pretensões indenizatórias decorrentes do furto de joias, 
objeto de penhor em instituição financeira, prescrevem em 5 (cinco) 
anos, de acordo com o disposto no art. 27 do CDC. 
 
DIREITO PENAL 
633 A conduta de não recolher ICMS em operações próprias ou em 
substituição tributária enquadra-se formalmente no tipo previsto no 
art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 (apropriação indébita tributária), 
desde que comprovado o dolo. 
 
625 Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras 
de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado 
contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. 
 
624 O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 
9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a 
potencialidade de dano à saúde humana para configuração da 
conduta delitiva. 
 
623 A embriaguez do agente condutor do automóvel, por si só, não 
pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual 
em acidente de trânsito com resultado morte. 
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622 Não configura causa de extinção de punibilidade o pagamento 
de débito oriundo de furto de energia elétrica antes do oferecimento 
da denúncia. 
 
622 SÚMULA N. 606 Não se aplica o princípio da insignificância a 
casos de transmissão clandestina de sinal de internet via 
radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da 
Lei n. 9.472/1997. Terceira Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 
17/04/2018. 
 
622 SÚMULA N. 607 A majorante do tráfico transnacional de 
drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova 
da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a 
transposição de fronteiras. 
 
621 Compete à Justiça Militar processar e julgar o crime de furto, 
praticado por civil, de patrimônio que, sob administração militar, 
encontra-se nas dependências desta. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
638 SÚMULA N. 628 A teoria da encampação é aplicada no 
mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a 
autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato 
impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações 
prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida 
na Constituição Federal. 
 
638 SÚMULA N. 621 Os efeitos da sentença que reduz, majora ou 
exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, 
vedadas a compensação e a repetibilidade 
 
637 É admissível o ajuizamento da ação de exibição de documentos, 
de forma autônoma, na vigência do novo CPC. 
 
636 Na vigência do novo Código de Processo Civil, é possível a 
impetração de mandado de segurança, em caso de dúvida razoável 
sobre o cabimento de agravo de instrumento, contra decisão 
interlocutória que examina competência. 
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636 A multa de 10% (dez por cento) prevista pelo art. 523, § 1º, do 
CPC/2015 não integra a base de cálculo dos honorários 
advocatícios. 
 
636 Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado 
pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, 
pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo 
obrigacional. 
 
635 Na ação de cobrança, é desnecessária a citação da sociedade 
empresária se todos os que participam do quadro social integram a 
lide. 
 
631 Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de retenção do 
passaporte em decisão judicial não fundamentada e que não 
observou o contraditório, proferida no bojo de execução por título 
extrajudicial. 
 
631 A revelia em ação de divórcio na qual se pretende, também, a 
exclusão do patronímico adotado por ocasião do casamento não 
significa concordância tácita com a modificação do nome civil. 
 
630 No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que 
acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a 
execução é a apelação. 
 
628 Não é cabível a reconvenção apresentada em embargos de 
terceiro, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. 
 
628 O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do 
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são 
devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de 
cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não 
impugnados e promovidos em litisconsórcio. 
 
627 O contrato eletrônico de mútuo com assinatura digital pode ser 
considerado título executivo extrajudicial. 
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627 É possível a penhora de bem de família dado em garantia 
hipotecária pelo casal quando os cônjuges forem os únicos sócios da 
pessoa jurídica devedora. 
 
626 Município tem legitimidade ad causam para ajuizar ação civil 
pública em defesa de direitos consumeristas questionando a 
cobrança de tarifas bancárias. 
 
626 Com a entrada em vigor do CPC/2015, tornou-se necessário 
que a sentença estrangeira esteja eficaz no país de origem para sua 
homologação no Brasil. 
 
625 É juridicamente possível o pedido de alienação judicial de bem 
imóvel objeto de compromisso de compra e venda. 
 
624 Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento 
médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde 
propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de 
feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a 
direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 
8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). 
 
621 É inadmissível a renúncia em sede de homologação de 
provimento estrangeiro. A ausência de jurisdição brasileira conduz 
necessariamente à falta de interesse processual na homologação de 
provimento estrangeiro. 
 
620 Tema: as condenações judiciais referentes a servidores e 
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da 
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir 
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% 
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; 
correção monetária: IPCA-E.No âmbito das condenações judiciais 
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras 
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, 
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei n. 
9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), nem para 
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compensação da mora nem para remuneração do capital. As 
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, 
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991. Quanto 
aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei n. 
11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 
de poupança. A correção monetária e a taxa de juros de mora 
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder 
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo 
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 
1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e 
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a 
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer 
outros índices. O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada 
pela Lei n. 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é 
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza. 
 
620 Tema: o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela 
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros 
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial 
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações 
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas 
de relação jurídico-tributária. 
 
619 O prazo comum para cumprimento voluntário de sentença 
deverá ser computado em dobro no caso de litisconsortes com 
procuradores distintos, em autos físicos. 
 
618 SÚMULA N. 601 O Ministério Público tem legitimidade ativa 
para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação 
de serviço público. 
 
618 É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão 
relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto 
expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015. 
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617 Manifestado o desinteresse da parte exequente na adjudicação e 
na alienação particular do imóvel penhorado (arts. 647, I e II e 685-
C do CPC/73), poderá ela, desde logo, requerer sua alienação em 
hasta pública. 
 
617 É admissível a interposição de agravo de instrumento contra 
decisão que não concede efeito suspensivo aos embargos à execução. 
 
617 Havendo meios executivos mais adequados e igualmente 
eficazes para a satisfação da dívida alimentar dos avós, é admissível 
a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, a 
fim de afastar o decreto prisional em desfavor dos executados. 
 
616 A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige 
que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, 
tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua 
família. 
 
616 A ausência de citação dos confinantes e respectivos cônjuges na 
ação de usucapião ensejará nulidade relativa, caso se constate o 
efetivo prejuízo. 
 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
635 Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de 
contrabando e de descaminho, ainda que inexistentes indícios de 
transnacionalidade na conduta. 
 
634 É lícito o compartilhamento promovido pela Receita Federal 
dos dados bancários por ela obtidos a partir de permissivo legal, com 
a Polícia e com o Ministério Público, ao término do procedimento 
administrativo fiscal, quando verificada a prática, em tese, de 
infração penal. 
 
633 SÚMULA N. 617 A ausência de suspensão ou revogação do 
livramento condicional antes do término do período de prova enseja 
a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 
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632 A prática de contravenção penal, no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo para justificar a prisão preventiva 
do réu. 
 
632 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. 
 
631 Cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que 
determinou a retenção de passaporte. 
 
631 Não cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que 
determinou a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH. 
 
631 O pagamento da diferença do imposto devido, antes do 
recebimento da denúnica, não extingue a punibilidade pelo crime de 
corrupção ativa atrelado ao de sonegação fiscal. 
 
630 As hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o STJ 
restringem-se àquelas em que o crime for praticado em razão e 
durante o exercício do cargo ou função. 
 
627 Para o início da ação penal, basta a prova da constituição 
definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante 24), sendo 
desnecessária a juntada integral do Procedimento Administrativo 
Fiscal correspondente. 
 
625 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. 
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625 A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão 
ambiental não impede a instauração de ação penal. 
 
623 É possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da 
Receita Federal, em regular procedimento administrativo fiscal, para 
fins de instrução processual penal. 
 
619 SÚMULA N. 604 O mandado de segurança não se presta para 
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo 
Ministério Público. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
638 SÚMULA N. 625 O pedido administrativo de compensação ou 
de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de 
repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem 
o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 
 
638 SÚMULA N. 626 A incidência do IPTU sobre imóvel situado 
em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão 
urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos 
elencados no art. 32, § 1º, do CTN 
 
638 SÚMULA N. 627 O contribuinte faz jus à concessão ou à 
manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a 
demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem 
da recidiva da enfermidade. 
 
638 SÚMULA N. 622 A notificação do auto de infração faz cessar a 
contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; 
exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a 
impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e 
esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. 
 
638 O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura 
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o 
contribuinte não anuiu. 
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638 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 
incide sobre os serviços de proteção ao crédito, ainda que prestados 
por entidade sindical a seus associados. 
 
635 O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 
6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da 
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, 
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado 
declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Sem prejuízo do 
disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para 
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 
ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que 
editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de 
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se 
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido 
na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida 
ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa 
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano 
de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional 
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), durante 
o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, 
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo 
o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, 
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, 
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro 
da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo 
de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito 
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma 
desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores 



 JULIANO HEINEN - www.julianoheinen.com.br 

38 

e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de 
escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a 
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da 
petição que requereu a providência frutífera. 
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá 
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais 
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive 
quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 
 
629 As condições para a concessão de parcelamento tributário 
devem estrita observância ao princípio da legalidade e não há 
autorização para que atos infralegais tratem de condições não 
previstas na lei de regência do benefício. 
 
626 O Estado não pode adotar sanções políticas para constranger o 
contribuinte ao pagamento de tributos em atraso. 
 
624 SÚMULA N. 612 O certificado de entidade beneficente de 
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui 
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à 
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade 
 
623 Não incide ICMS sobre as operações financeiras realizadas no 
Mercado de Curto Prazo da Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE). 
 
623 Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de 
substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da 
operação for inferior à presumida. 
 
622 A empresa vendedora de boa-fé que evidencie a regularidade da 
operação interestadual realizada com cláusula FOB (Free on Board) 
não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do 
diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter 
chegado ao destino declarado na nota fiscal. 
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621 Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da 
COFINS. 
 
618 Crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do 
IRPJ e da CSLL. 
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