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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, lembramos que todo o 

material deste curso se destina ao uso exclusivo de quem o adquirir no site do Trino 

Concursos, e sua aquisição não autoriza sua reprodução, conforme proteção conferida 

pelas legislações civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e penal (especialmente pelo 

art. 184 do Código Penal). 

 Sentimos a obrigação de esclarecer que, acaso haja a inobservância das 

disposições legais aplicáveis, o fornecimento das aulas será interrompido e nenhum 

valor pago será restituído, sem prejuízo de toda a responsabilização cabível. 

 Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

ADI 5358/PA 
 

É incompatível com a Constituição Federal (CF) estabelecer preferência, na 

ordem de classificação de concursos públicos, em favor de candidato já pertencente ao 

serviço público. 

A CF prevê, expressamente, no art. 19, III , que “é vedado à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências 

entre si” e o ato normativo com aquele conteúdo possui o nítido propósito de conferir 

tratamento mais favorável aos candidatos que já são servidores da unidade federativa. 

Na hipótese, a norma não assegura a seleção de candidatos mais experientes. Ao 

contrário, possibilita que um candidato mais experiente, proveniente da administração 

pública federal, municipal ou, ainda, da iniciativa privada, seja preterido em prol de um 

servidor estadual com pouco tempo de serviço, desde que pertença aos quadros da 

unidade federativa. A medida, portanto, é inadequada para a seleção do candidato mais 

experiente, viola a igualdade e a impessoalidade e não atende ao interesse público, 

favorecendo injustificada e desproporcionalmente os servidores estaduais. 

O art. 37, I e II, da CF assegura ampla acessibilidade aos cargos e empregos 

públicos a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais, por meio de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado de 

acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, ressalvada a hipótese de 

nomeação para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 

A regra de acessibilidade a cargos e empregos públicos prevista no dispositivo 

visa conferir efetividade aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, 

de modo que a imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida 



 

 

tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razões de interesse 

público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser 

preenchido. No ponto, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que é 

inconstitucional o ato normativo que estabelece critérios de discriminação entre os 

candidatos de forma arbitrária ou desproporcional. 

Em tese, é inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos 

públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado 

ente federativo. 

 

ADI 2975 
 

É inconstitucional, por denotar sanção de caráter perpétuo, o parágrafo único do 

artigo 137 da Lei 8.112/1990, o qual dispõe que não poderá retornar ao serviço público 

federal o servidor que tiver sido demitido ou destituído do cargo em comissão por 

infringência do art. 132, I (crimes contra a administração pública), IV (atos de 

improbidade), VIII (aplicação irregular de recursos públicos), X (lesão aos cofres 

públicos) e XI (corrupção), da referida lei. 

O conteúdo da norma impugnada viola o art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal 

(CF) ao impor pena de caráter perpétuo. 

É importante ressaltar que, embora a norma constitucional encontre-se 

estabelecida enquanto garantia à aplicação de sanções penais, viável sua extensão às 

sanções administrativas, em razão do vínculo existente entre essas duas esferas do 

poder sancionatório estatal. 

Critério razoável para a delimitação constitucional da atividade punitiva é a 

impossibilidade da imposição de sanções administrativas mais graves que as penas 

aplicadas pela prática de crimes, já que os conceitos de subsidiariedade e da intervenção 

penal mínima corroboram a afirmação de que o ilícito administrativo seria um minus em 

relação às infrações penais. É nesse sentido que se conclui que a norma constante do 

art. 5º, XLVII, b, da CF também se aplica às sanções administrativas. 



 

 

Essa conclusão se aplica até mesmo para os ilícitos administrativos que também 

se enquadram como infrações penais, como ocorre com o art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da 

Lei 8.112/1990, já que a jurisprudência da Corte tem entendido pela possibilidade de 

aplicação das mesmas regras penais a esses ilícitos administrativos no que se refere, por 

exemplo, ao prazo de prescrição. 

Em sentido semelhante, a Corte possui jurisprudência no sentido da 

impossibilidade de aplicação da penalidade administrativa de inabilitação permanente 

para o exercício de cargos de administração ou gerência de instituição financeira. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

ARE 649379/RJ 
 

Os estados-membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para 

estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços 

prestados por empresas públicas e privadas. 

Isso porque a prestação exclusiva de serviço postal pela União não engloba a 

distribuição de boletos bancários, de contas telefônicas, de luz e água e de encomendas, 

pois a atividade desenvolvida pelo ente central restringe-se ao conceito de carta, cartão-

postal e correspondência agrupada (ADPF 46). 

A competência privativa da União para legislar sobre serviço postal, estipulada 

no art. 22, V, da Constituição (CF), circunscreve-se à regulação desse serviço prestado 

de modo exclusivo pela União (CF, art. 21, X) que, por envolver a comunicação em todo 

o território nacional, serve aos interesses de toda a comunidade como instrumento 

integração e coesão nacional. 

Além das competências privativas, a Constituição brasileira adotou a 

competência concorrente não cumulativa ou vertical, de forma que a competência da 

União está adstrita ao estabelecimento de normas gerais, devendo os estados e o 

Distrito Federal especificá-las, por meio de suas respectivas leis. É a chamada 

competência suplementar dos estados-membros e do Distrito Federal (CF, art. 24, § 2º). 



 

 

Ademais, o princípio da predominância do interesse norteia a repartição de 

competência entre os entes componentes do Estado federal brasileiro. Isso se dá não 

apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, 

mas também na hipótese de abranger a interpretação de diversas matérias. 

Assim, na dúvida sobre a distribuição de competências a envolver a definição do 

ente federativo competente para legislar sobre determinado assunto específico, que 

engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, 

caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às 

suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado 

federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo. 

Por fim, a determinação legal de aposição de datas de postagem e pagamento 

na parte externa do documento remetido ao destinatário/consumidor não se mostra 

suficientemente arbitrária a direitos fundamentais insculpidos na CF. Ao considerar a 

teleologia da norma, a exposição desses dados atende ao princípio da razoabilidade, 

uma vez que observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação entre a 

lei estadual e as normas constitucionais protetivas do direito do consumidor. 

Com base nesse entendimento, ao apreciar o Tema 491 da repercussão geral, o 

Plenário, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário e reconheceu a 

constitucionalidade da Lei estadual 5.190/2008 do estado do Rio de Janeiro, que obriga 

as empresas públicas e privadas prestadoras de serviços no estado a efetuarem a 

postagem de suas cobranças no prazo mínimo de 10 dias antecedentes à data de seu 

vencimento, e determina que as datas de vencimento e de postagem sejam impressas 

na parte externa da correspondência de cobrança.  

 

ADI 4412 
 

A Constituição não discriminou quais ações contra o CNJ e contra o CNMP seriam 

da alçada do STF, do que se extrai ter procurado fixar atribuição mais ampla para a 

análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando 



 

 

pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o 

constituinte o fez de forma expressa. 

Porém, isso não significa que a Corte deva afirmar sua competência para 

conhecer toda e qualquer ação ordinária contra atos daqueles conselhos 

constitucionais. A regra de competência deve ser interpretada de acordo com os fins 

que justificaram sua edição. A competência se justifica sempre que indagados atos de 

cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a 

posição e a proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente 

desfiguradas. 

A outorga da atribuição ao Supremo para processar e julgar ações contra os 

Conselhos é mecanismo constitucional delineado pelo legislador com o objetivo de 

proteger e viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A realização da missão 

constitucional ficaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles 

praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. 

Não raramente, a atuação do CNJ recai sobre questões locais delicadas e que 

mobilizam diversos interesses. O distanciamento das instâncias de controle jurisdicional 

é elemento essencial para o desempenho apropriado das funções. Ademais, o órgão de 

controle atua em questões de abrangência nacional que demandam tratamento 

uniforme e ação coordenada. Por essa razão, não poderiam ser adequadamente 

enfrentadas por juízos difusos. A submissão de atos do CNJ à análise de órgãos 

jurisdicionais distintos do STF representaria a subordinação da atividade da instância 

fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ele fiscalizados, o que subverte o sistema 

de controle proposto constitucionalmente. Deve ser mantida a higidez do sistema e 

preservada a hierarquia e a autoridade do órgão de controle. 

O CNJ pode determinar à autoridade recalcitrante o cumprimento imediato de 

suas decisões, ainda que impugnadas perante a Justiça Federal de primeira instância, 

quando se tratar de hipótese de competência originária do STF. 

A previsão do art. 106 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ) (3) decorre do 

exercício legítimo de poder normativo atribuído constitucionalmente ao órgão 



 

 

formulador da política judiciária nacional. A aludida norma nada mais faz do que 

explicitar o alcance do art. 102, I, r, da CF, impedindo que decisões proferidas ao arrepio 

das regras constitucionais de competência — portanto, flagrantemente nulas — 

comprometam o bom desempenho das atribuições do CNJ. Permitir que decisões 

administrativas do CNJ sejam afastadas liminarmente por órgãos absolutamente 

incompetentes implicaria, indiretamente, a inviabilização do exercício de suas 

competências constitucionais. 

Na espécie, cuida-se de exame conjunto de feitos relativos ao CNJ e ao CNMP. 

Na assentada, houve alteração da jurisprudência do STF. Em suma, nos autos autuados 

como petição, trata-se de ação ordinária que visa à desconstituição de decisão do CNJ 

na qual declarada a vacância de serventia de registro de imóveis provida sem concurso 

público. O agravo foi interposto de pronunciamento em que ministro do STF declinou 

da competência. No caso da reclamação, o ato decisório recorrido afirmou a inexistência 

de usurpação de competência do STF para apreciar ação ordinária na qual pretendida a 

declaração de nulidade de sanção disciplinar aplicada, pelo CNMP, a membro do 

Parquet. Já a ação direta de inconstitucionalidade foi deduzida em face do art. 106 do 

RICNJ. 

Em conclusão de julgamento conjunto, o Plenário, por maioria, deu provimento 

ao agravo regimental em petição e reconheceu a competência do STF para processar e 

julgar a causa. Igualmente em votação majoritária, deu provimento ao agravo em 

reclamação, assentando que compete ao STF processar e julgar ação ajuizada em face 

da União para discutir ato praticado pelo CNMP a envolver processo disciplinar. Do 

mesmo modo, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, declarando a 

constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do CNJ, na redação dada pela 

Emenda Regimental 1/2010. Por consequência, confirmou a medida cautelar 

anteriormente concedida, determinando a remessa imediata ao STF de todas as ações 

ordinárias em trâmite na justiça federal que impugnem atos do CNJ praticados no 

âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF. 

Em todos os feitos, ficaram vencidos a ministra Rosa Weber (relatora da reclamação) e 

o ministro Marco Aurélio. Vencidos também o ministro Edson Fachin na reclamação e o 

ministro Nunes Marques na ação do controle concentrado de constitucionalidade. 



 

 

Nos termos do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal (CF), é competência 

exclusiva do Supremo Tribunal Federal (STF) processar e julgar, originariamente, todas 

as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) proferidas no exercício de suas competências 

constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da CF. 

 

ADI 4911 
 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 17-D da 

Lei 9.613/1998, com redação conferida pela Lei 12.683/2012 , que prevê o afastamento 

automático de servidor público em decorrência do indiciamento policial em inquérito 

instaurado para apurar crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores 

O afastamento do servidor, em caso de necessidade para a investigação ou 

instrução processual, somente se justifica quando demonstrado nos autos o risco da 

continuidade do desempenho de suas funções e a medida ser eficaz e proporcional à 

tutela da investigação e da própria Administração Pública, circunstâncias a serem 

apreciadas pelo Poder Judiciário. 

Reputa-se violado o princípio da proporcionalidade quando não se observar a 

necessidade concreta da norma para tutelar o bem jurídico a que se destina, já que o 

afastamento do servidor pode ocorrer a partir de representação da autoridade policial 

ou do Ministério Público, na forma de medida cautelar diversa da prisão, conforme os 

arts. 282, § 2º, e 319, VI, ambos do Código de Processo Penal (CPP). 

Ademais, a presunção de inocência exige que a imposição de medidas coercitivas 

ou constritivas aos direitos dos acusados, no decorrer de inquérito ou processo penal, 

seja amparada em requisitos concretos que sustentam a fundamentação da decisão 

judicial impositiva, não se admitindo efeitos cautelares automáticos ou desprovidos de 

fundamentação idônea. 

Por fim, sendo o indiciamento ato dispensável para o ajuizamento de ação penal, 

a norma que determina o afastamento automático de servidores públicos, por força da 



 

 

opinio delicti da autoridade policial, quebra a isonomia entre acusados indiciados e não 

indiciados, ainda que denunciados nas mesmas circunstâncias. 

É inconstitucional a determinação de afastamento automático de servidor 

público indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de crimes de lavagem 

ou ocultação de bens, direitos e valores. 

 

ADI 6495 
 

É inconstitucional norma estadual que autoriza a suspensão, pelo prazo de 120 

dias, do cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos realizados e 

empréstimos consignados. 

Isso porque a lei estadual, ao interferir em relações obrigacionais estabelecidas 

entre instituições de crédito e tomadores de empréstimos, adentrou a competência 

privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal (CF), para legislar sobre 

Direito Civil, além de ofender a competência privativa da União, prevista no art. 22, VII, 

da CF, para legislar sobre política de crédito. 

No sistema federativo equilibrado, não podem coexistir, em princípio, normas 

editadas em distintos níveis político-administrativos, que disciplinem matérias 

semelhantes, sob pena de gerar assimetria e desequilíbrio. 

 

ADI 6501 
 

Possui plausibilidade e verossimilhança a alegação de que constituição estadual 

não pode atribuir foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas 

arroladas na Constituição Federal (CF). 

As normas que estabelecem hipóteses de foro por prerrogativa de função são 

excepcionais e, como tais, devem ser interpretadas restritivamente (ADI 2.553). A regra 

geral é que todos devem ser processados pelos mesmos órgãos jurisdicionais, em 

atenção ao princípio republicano (CF, art. 1º), ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º, 

LIII) e ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput). Apenas excepcionalmente, e a fim 



 

 

de assegurar a independência e o livre exercício de alguns cargos, admite-se a fixação 

do foro privilegiado. O legislador constituinte não disciplinou a matéria apenas na esfera 

federal, mas determinou quais seriam as autoridades em âmbito estadual e municipal 

que seriam detentoras dessa prerrogativa. Fora dessas hipóteses, a Constituição 

estadual só pode conceder o foro privilegiado a autoridades do Poder Executivo estadual 

por simetria com o Poder Executivo federal. 

Ademais, há o risco de que processos criminais contra procuradores de estado e 

defensores públicos tramitem perante tribunais de justiça, o que pode suscitar 

discussões a respeito de eventual nulidade processual por ofensa às normas de definição 

de competência. 

Com base nesse entendimento, o Plenário referendou medidas cautelares 

deferidas em ações diretas de inconstitucionalidade, para confirmar a suspensão da 

eficácia das expressões: 1) “e da Defensoria Pública”, constante do art. 161, I, a, da 

Constituição do estado do Pará; 2) “Defensor Público-Geral e da Defensoria Pública”, 

constantes do art. 87, IV, a e b, da Constituição do Estado de Rondônia; 3) “da 

Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública”, constante do art. 72, I, a, da 

Constituição do estado do Amazonas; e 4) “bem como os Procuradores de Estado e os 

Defensores Públicos”, constante do art. 133, IX, a, da Constituição do estado de Alagoas. 

 

RE 611874/DF 
 

Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de 

etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por 

candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que 

presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os 

candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que 

deverá decidir de maneira fundamentada (Tema 386). 

Igualmente, nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à 

Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios 

alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos 



 

 

públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de 

crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o 

desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à 

Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada (Tema 1.021). 

É possível a fixação de obrigações alternativas a candidatos em concursos 

públicos e a servidores em estágio probatório, que se escusem de cumprir as obrigações 

legais originalmente fixadas por motivos de crença religiosa, desde que presentes a 

razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que 

não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de 

maneira fundamentada. 

A fixação de obrigações alternativas para a realização de certame público ou para 

aprovação em estágio probatório, em razão de convicções religiosas, não significa 

privilégio, mas sim permissão ao exercício da liberdade de crença sem indevida 

interferência estatal nos cultos e nos ritos [CF, art. 5º, VI]. 

O fato de o Estado ser laico [CF, art. 19, I ] não lhe impõe uma conduta negativa 

diante da proteção religiosa. A separação entre o Estado brasileiro e a religião não é 

absoluta. O Estado deve proteger a diversidade em sua mais ampla dimensão, dentre as 

quais se inclua a liberdade religiosa e o direito de culto. 

Nesse sentido, o papel da autoridade estatal não é o de remover a tensão por 

meio da exclusão ou limitação do pluralismo, mas sim assegurar que os grupos se 

tolerem mutuamente, principalmente quando em jogo interesses individuais ou 

coletivos de um grupo minoritário. 

A separação entre religião e Estado, portanto, não pode implicar o isolamento 

daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. O princípio da laicidade não se 

confunde com laicismo. O princípio da laicidade, em verdade, veda que o Estado assuma 

como válida apenas uma crença religiosa. 



 

 

Nessa medida, ninguém deve ser privado de seus direitos em razão de sua crença 

ou descrença religiosa, salvo se a invocar para se eximir de obrigação legal a todos 

imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa (CF, art. 5º, VIII). 

No caso, trata-se de dois temas de repercussão geral, apregoados em conjunto 

e que se referem às relações entre Estado e religião. No RE 611.874 (Tema 386 da 

repercussão geral), discute-se a possibilidade de realização de etapas de concurso em 

datas e locais diferentes dos previstos em edital por motivo de crença religiosa do 

candidato. Já no ARE 1.099.099 (Tema 1.021 da repercussão geral), discute-se o dever, 

ou não, de o administrador público disponibilizar obrigação alternativa para servidora, 

em estágio probatório, cumprir deveres funcionais, a que está impossibilitada em 

virtude de sua crença religiosa. 

 

ADI 5724 
 

É constitucional norma estadual que disponha sobre a obrigação de as 

operadoras de telefonia móvel e fixa disponibilizarem, em portal da “internet”, extrato 

detalhado das chamadas telefônicas e serviços utilizados na modalidade de planos “pré-

pagos”. 

A lei estadual não adentrou a competência privativa da União para legislar sobre 

telecomunicação. Ao obrigar que fornecedores de serviço de telefonia fixa e móvel 

demonstrem para os consumidores a verdadeira correspondência entre os serviços 

utilizados e os respectivos valores cobrados, a norma não tratou diretamente de legislar 

sobre telecomunicações. Isso porque o fato de disponibilizar o extrato da conta de plano 

“pré-pago” detalhado na “internet” não diz respeito à matéria específica de contratos 

de telecomunicações, tendo em vista que tal serviço não se enquadra em nenhuma 

atividade de telecomunicações definida pelo art. 4º da Lei 4.117/1962 e nem pelo art. 

60 da Lei 9.472/1997. 

A matéria tratada na lei é de direito consumerista, pois buscou dar uma maior 

proteção ao direito à informação do consumidor e torná-lo mais efetivo, permitindo um 

maior controle dos serviços contratados. 



 

 

Assim, diante da caracterização de hipótese de competência legislativa 

concorrente, deve o intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o 

respeito às diversidades, consagrando o imprescindível equilíbrio federativo. 

Aplicáveis, ao caso, os mesmos fundamentos adotados nos julgamentos das ADI 

1.980/DF e ADI 2.832/PR de maneira a reconhecer a competência dos estados-membros 

para dispor sobre o direito de informação dos consumidores, no exercício de sua 

competência concorrente. 

 

ADI 6436 
 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 1º, §§ 1º a 4º, 

da Lei 10.276/2015 do estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a remuneração dos 

procuradores legislativos da Assembleia Legislativa daquela unidade da Federação. 

A norma impugnada, especialmente em seu § 1º, permite interpretação no 

sentido de que o subsídio da carreira de procurador legislativo da assembleia legislativa 

estadual estaria atrelado, por um mecanismo de vinculação automática, aos subsídios 

dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Há evidente inconstitucionalidade, por 

ofensa ao art. 37, X e XIII, da CF. A vedação cabal à vinculação e à equiparação de 

vencimentos, consagrada constitucionalmente, alcança quaisquer espécies 

remuneratórias. 

Salienta-se que, em recente julgado, o STF rechaçou a hipótese de reajuste 

automático pela vinculação de remuneração entre carreiras distintas. Além disso, a 

vinculação de vencimentos de agentes públicos das esferas federal e estadual 

caracteriza afronta a autonomia federativa do estado-membro, que detém a iniciativa 

de lei para dispor sobre a concessão de eventual reajuste dos subsídios dos aludidos 

procuradores. 

Em resumo, é inconstitucional lei que equipara, vincula ou referência espécies 

remuneratórias devidas a cargos e carreiras distintos, especialmente quando pretendida 

a vinculação ou a equiparação entre servidores de Poderes e níveis federativos 

diferentes. 



 

 

 

RE 1089282 
 

O art. 114, III, da Constituição Federal (CF) deve ser interpretado em conjunto 

com o art. 114, I, da CF (2), de modo a excluir da competência da Justiça do Trabalho as 

causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica 

relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 

No julgamento da ADI 3395, a Corte suspendeu toda e qualquer interpretação 

dada ao art. 114, I, da CF que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação 

de causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica 

relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 

Assim, embora com a promulgação da EC 45/2004 tenha sido incluído nas 

atribuições jurisdicionais da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar 

controvérsias pertinentes à representação de entidades sindicais, entre sindicatos e 

empregados e ações entre sindicatos e empregadores, o art. 114, III, da CF não pode ser 

interpretado de forma isolada, ao ser aplicado a demandas que digam respeito à 

contribuição sindical de servidores estatutários. 

O referido dispositivo, ao contrário, deve ser compreendido à luz da 

interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao art. 114, I, da CF e aos limites 

estabelecidos quanto à ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que não inclui 

as relações dos servidores públicos. 

Em síntese, compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se 

discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos 

regidos pelo regime estatutário. 

 

ADPF 485 
 

É inconstitucional a interpretação que permite o bloqueio, a penhora e/ou o 

sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão 



 

 

constituem créditos devidos pelo estado a empresas que sejam rés em ações 

trabalhistas. 

Isso porque os atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre 

verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a 

receber da administração estadual, configuram violação dos princípios do contraditório, 

da ampla defesa, do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança 

orçamentária. 

No caso, trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental 

ajuizada em face de diversas decisões oriundas da Justiça do Trabalho, que 

determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas do Estado do Amapá. 

Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro 

para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas 

reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude 

do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da 

CF). 

 

ADI 3854 
 

Não é possível o estabelecimento de subteto remuneratório para a magistratura 

estadual inferior ao teto remuneratório da magistratura federal. A correta interpretação 

do art. 37, XI e § 12, da Constituição Federal (CF) exclui a submissão dos membros da 

magistratura estadual ao subteto de remuneração. 

O caráter unitário da magistratura nacional, determinado pela CF de 1988, 

sujeita todos os magistrados — federais e estaduais, da justiça comum e da justiça 

especializada — a princípios e normas que devem ser idênticos para todos, de modo a 

preservar sua unidade sistêmica. Ademais, o art. 93, V, da CF revela expressamente o 

caráter nacional da estrutura judiciária brasileira, inclusive no escalonamento vertical 

dos subsídios. 



 

 

Se a própria CF define os mesmos princípios e normas fundamentais para 

conformar toda a magistratura, notadamente na disciplina dos subsídios, não há como 

ela mesma impor tratamento diferenciado em relação ao teto de vencimentos. Os 

magistrados federais e estaduais desempenham iguais funções, submetidos a um só 

estatuto de âmbito nacional, sem qualquer superioridade de mérito suficiente a 

justificar esse tratamento diferenciado. 

Na espécie, os preceitos impugnados estabeleceram subteto remuneratório para 

a magistratura estadual diferentemente do que se prevê para a magistratura federal. 

 

ADI 5417 
 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 5º, caput e 

parágrafo único, da Lei 10.101/2000 (2); do art. 1º, V, do Decreto 3.735/2001; dos arts. 

3º, §§ 3º e 4º, e 12, IV, VI e VII, da Portaria 27/2012 do Departamento de Coordenação 

e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Executiva do Ministério do 

Planejamento (DEST/SE/MP); bem assim dos arts. 2º, IV e parágrafo único, 3º, I a V, e 

5º, § 1º, da Resolução 10/1995 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas 

Estatais (CCE). Essas normas federais estabeleceram condições para a participação de 

trabalhadores nos lucros e resultados de empresas estatais. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a análise de omissão 

inconstitucional parcial quando se demonstre insuficiência da normatividade adotada. 

Entretanto, não se constata essa omissão no art. 5º da Lei 10.101/2000, porque nele se 

tem disciplina suficiente e consistente sobre o direito à participação nos lucros e 

resultados das empresas estatais, de acordo com o disposto no inciso XI do art. 7º da 

Constituição Federal (CF). 

Além disso, não há ofensa ao princípio da isonomia. A submissão das empresas 

estatais às diretrizes específicas estabelecidas pelo Poder Executivo, mesmo no que se 

refere ao cumprimento dos direitos trabalhistas, é fator de realce constitucional em 

razão do regime jurídico híbrido a que as entidades estão sujeitas. 



 

 

Assim, é constitucional a determinação de que a participação de trabalhadores 

nos lucros ou resultados de empresas estatais deve observar diretrizes específicas 

fixadas pelo Poder Executivo ao qual as entidades estejam sujeitas. 

 

ADI 4870 
 

No caso, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda 

Constitucional (EC) 85/2012, do Estado do Espírito Santo (2), que acrescentou a alínea h 

ao artigo 109, I, da Constituição estadual, que determina que as mesmas autoridades 

julgadas pelo Tribunal de Justiça nos processos criminais, sejam também julgadas por 

aquela Corte em ações que possam resultar na suspensão ou perda de direitos políticos 

ou na perda de função pública ou de mandato eletivo. 

O regramento referente ao foro por prerrogativa de função encontra-se 

plenamente disciplinado na CF, inclusive, para os âmbitos estadual e municipal, não 

comportando qualquer tipo de ampliação. Em outros termos, considera-se que a 

disciplina sobre a prerrogativa de foro encontra-se exaurida no âmbito da CF, não 

havendo espaço para o exercício da autonomia dos estados nessa esfera. 

Além disso, o constituinte derivado decorrente deve observar mínima 

equivalência com o modelo federal existente – seja se atendo ao que está previsto na 

CF, seja legislando por simetria. Cabe lembrar que em nenhum momento a CF cogita de 

foro por prerrogativa de função para o julgamento de autoridades processadas por ato 

de improbidade administrativa, sendo este um claro limite à competência dos estados 

para disporem sobre o tema em suas constituições. 

Ademais, conforme precedente da Corte sobre o tema, não é possível extrair da 

Constituição de 1988 a possibilidade de instituir foro por prerrogativa de função para os 

processos de natureza cível, notadamente os de improbidade administrativa. 

É incompatível com a Constituição Federal (CF) norma de Constituição estadual 

que disponha sobre nova hipótese de foro por prerrogativa de função, em especial 

relativo a ações destinadas a processar e julgar atos de improbidade administrativa. 



 

 

 

ADI 5329 
 

A fixação de limite etário, máximo e mínimo, como requisito para o ingresso na 

carreira da magistratura viola o disposto no artigo 93, I, da Constituição Federal (CF). 

Isso porque em assuntos diretamente relacionados à magistratura nacional, 

como as condições para investidura no cargo, a disciplina da matéria deve ser versada 

pela CF ou pelo Estatuto da Magistratura (LOMAN), não podendo lei ordinária federal 

inovar e prever norma de caráter restritivo ao ingresso na magistratura que não 

encontra pertinência nos citados diplomas normativos. Os preceitos constitucionais e as 

disposições da LOMAN não estabelecem a idade como requisito para o acesso ao cargo, 

de modo que a ausência de previsão normativa nesse sentido não autoriza que os 

Estados-membros disciplinem a matéria. 

Cabe lembrar que a CF não exige idade mínima para o ingresso na magistratura, 

mas tão somente o cumprimento do requisito de “três anos de atividade jurídica” ao 

bacharel em direito (CF, art. 93, I). 

Ademais, o estabelecimento de um limite máximo de idade para investidura em 

cargo, cujas atribuições são de natureza preponderantemente intelectual, contraria o 

entendimento sintetizado no Enunciado da Súmula 683 do STF, no sentido de que 

restrições desse tipo somente se justificam em vista de necessidade relacionada às 

atribuições do cargo, como ocorre em carreiras militares ou policiais. 

Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente pedido 

formulado em ação direta de inconstitucionalidade e declarou a inconstitucionalidade 

do art. 52, V, da Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito 

Federal e Territórios, por estabelecer, como requisito para o ingresso na carreira da 

magistratura, entre outras condições, que o candidato tenha entre 25 e 50 anos de 

idade, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava parcialmente procedente 

o pedido. 

 



 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

ADI 4981 
 

São inconstitucionais as fontes de receitas de fundo especial do Poder Judiciário 

provenientes de rendimentos dos depósitos judiciais à disposição do Poder Judiciário do 

Estado, através de conta única. 

A matéria relativa aos depósitos judiciais, ainda que se trate dos seus 

rendimentos financeiros, é de competência legislativa privativa da União, nos termos do 

art. 22, I, da Constituição Federal (CF). 

Além disso, à hipótese, aplicam-se as limitações atinentes ao regime jurídico de 

direito público, próprias de uma relação juridicamente relevante entre o Poder 

Judiciário e o particular que deduz pretensão em juízo. A custódia de patrimônio alheio 

pelo ente estatal não permite a este desvirtuar a finalidade do liame jurídico, para fins 

de custear suas despesas públicas. Caso contrário, estar-se-ia diante de verdadeira 

expropriação, mesmo que temporária, dos direitos relativos à propriedade dos 

jurisdicionados, situação expressamente repudiada pela normatividade constitucional. 

É igualmente inconstitucional a incorporação de receitas extraordinárias 

decorrentes de fianças e cauções, exigidas nos processos cíveis e criminais na justiça 

estadual, quando reverterem ao patrimônio do Estado; e percentual sobre os valores 

decorrentes de sanções pecuniárias judicialmente aplicadas ou do perdimento, total ou 

parcial, dos recolhimentos procedidos em virtude de medidas assecuratórias cíveis e 

criminais. 

Essas normas possuem natureza penal e processual, logo, são matérias de 

competência privativa da União. 

Por outro lado, é constitucional a previsão, em lei estadual, da destinação ao 

fundo especial do Poder Judiciário de valores decorrentes de multas aplicadas pelos 

juízes nos processos cíveis, salvo se destinadas às partes ou a terceiros. 



 

 

Isso porque a norma vai ao encontro do que atualmente dispõe o Código de 

Processo Civil, no sentido da possibilidade de destinação desses recursos aos fundos do 

poder judiciário estadual. 

São inconstitucionais as fontes de receitas de fundo especial do Poder Judiciário 

provenientes de bens de herança jacente e o saldo das coisas vagas pertencentes ao 

Estado. 

Há ofensa à competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito 

civil, também prevista no art. 22, I, da CF. Ademais, tais bens são pertencentes aos 

municípios (ou ao Distrito Federal) ou à União, não cabendo aos estados federados 

sobre eles disporem. 

É inconstitucional a norma estadual que atribui personalidade jurídica ao Fundo 

Especial do Poder Judiciário e prevê que o presidente do Conselho da Magistratura será 

o ordenador de despesas e seu representante legal. 

Nos artigos 165, § 9º, II da CF e 71 da Lei 4.320/1964, não há a atribuição de 

personalidade jurídica aos fundos públicos. Ademais, o art. 95, parágrafo único, I, da CF, 

prevê que é vedado ao magistrado exercer outro cargo ou função, salvo uma de 

magistério. 

 

DIREITO CIVIL 
 

ADI 4637/DF 
 

O art. 980-A do Código Civil não prevê forma de indexação nem qualquer 

vinculação que possa interferir ou prejudicar os reajustes periódicos do salário-mínimo. 

O sentido da proibição do art. 7º, IV, da Constituição Federal é proteger a integridade 

do salário-mínimo como direito fundamental do trabalhador. Por isso, evitar a 

vinculação é uma tentativa de evitar o prejuízo dos reajustes ou de reduzir-lhe o poder 

de compra real. No caso, a utilização do salário-mínimo é meramente referencial. O 



 

 

valor do salário-mínimo serve tão somente como parâmetro para determinação do 

capital social a ser integralizado na constituição da EIRELI. 

Ademais, a exigência de integralização de capital social não inferior a cem vezes 

o maior salário-mínimo vigente no País não representa obstáculo à livre iniciativa. Isso 

porque a exigência de integralização do capital social representa requisito para 

constituição de uma das formas de pessoas jurídicas, a EIRELI. Não representa uma 

condição de acesso ao mercado ou à atividade empresarial. Trata-se de requisito para 

limitação da responsabilidade patrimonial do empresário pessoa física. O empresário 

poderá empreender, mesmo sem o capital mínimo exigido pela lei, mas não será 

beneficiado pela limitação de responsabilidade que, de outra forma, a EIRELI 

proporciona. 

A restrição/condição não é ao exercício da empresa, mas vincula-se a um certo 

regime jurídico ou estrutura jurídica mais benéfica ao empresário individual. Tampouco 

o requisito se apresenta como discriminatório ou desproporcional. Justifica-se, aliás, no 

quadro de experimentação institucional que marca a introdução dessa forma de pessoa 

jurídica. 

No caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada com o objetivo 

de ver declarada a inconstitucionalidade da parte final do caput do art. 980–A do Código 

Civil, com redação dada pelo art. 2º da Lei 12.441/2011. 

Com esse entendimento, o Plenário, em sessão virtual, julgou improcedente a 

ação direta de inconstitucionalidade e, em resumo, entendeu que a exigência de 

integralização do capital social por empresas individuais de responsabilidade limitada 

(EIRELI), no montante previsto no art. 980-A do Código Civil, com redação dada pelo art. 

2º da Lei 12.441/2011, não viola a regra constitucional que veda a vinculação do salário-

mínimo para qualquer fim, bem como não configura impedimento ao livre exercício da 

atividade empresarial. 

 

 



 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO  
 

RE 1.141.756 
 

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.052 da repercussão geral fixou a 

seguinte tese:  

“Observadas as balizas da Lei Complementar nº 87/1996, é constitucional o 

creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias – ICMS cobrado na entrada, por prestadora de serviço de 

telefonia móvel, considerado aparelho celular posteriormente cedido, 

mediante comodato”.  

 

ADI 5881 
 

É constitucional a averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida 

ativa (CDA) nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, 

relativamente aos créditos inscritos em dívida ativa da União. 

Preceitua o art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN) que, se o contribuinte 

que tem contra si uma dívida inscrita, alienar algum bem do seu patrimônio, presume-

se que ele esteja em fraude, de forma que o terceiro que eventualmente adquira esse 

bem, sujeita-se à eventual invalidação do seu negócio jurídico. 

Logo, embora a averbação seja uma forma de a Fazenda Pública efetivamente 

induzir ao pagamento da dívida, ela é uma regra objetiva que também tem a finalidade 

de proteção de terceiros inocentes, sendo, pois legítima e relevante. 

Por outro lado, restou definido que seria inconstitucional a previsão legal que 

permite à Fazenda Nacional tornar indisponíveis, administrativamente, bens dos 

contribuintes devedores para garantir o pagamento dos débitos fiscais a serem 

executados. 

A indisponibilidade de bens e direitos exige, tal qual a regra no direito brasileiro, 

a atuação do Poder Judiciário. 



 

 

A decretação de indisponibilidade é uma restrição a parte substantiva do direito 

de propriedade, que envolve as faculdades de usar, fruir e dispor. Logo, fazer cessar a 

disponibilidade de bens e direitos é intervenção drástica sobre o direito de propriedade 

e sujeita-se à cláusula de reserva de jurisdição. 

Além disso, não há razão para que a indisponibilidade seja determinada em sede 

administrativa quando a Fazenda Pública pode, pelo simples ajuizamento da execução, 

averbar a indisponibilidade de bem que venha a penhorar, observada a ordem de 

prioridades da legislação. Mesmo durante o processo administrativo tributário, se 

Administração Pública tiver razões para suspeitar de fraude à execução ou de ameaça 

de fraude à execução, pode entrar com ação cautelar e, também nessa hipótese, pedir 

a indisponibilidade de bens. 

Portanto, a Administração Pública tem meios legítimos e relativamente singelos 

de recorrer ao Poder Judiciário para obter a indisponibilidade de modo que não há razão 

para que ela decorra automaticamente de uma simples decisão administrativa. 

Ademais, entendeu-se que seria constitucional a comunicação da inscrição em 

dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a 

consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. 

Tal qual decidido na ADI 5135, na qual entendeu-se legitimo o protesto de 

certidão de dívida ativa (CDA), comunicar um fato a um órgão de proteção ao crédito 

não é uma restrição ao direito de propriedade, mas tão somente um alerta a terceiros 

de boa-fé. 

 

DIREITO AMBIENTAL 
 

ADPF 747 
 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se configura como 

direito fundamental da pessoa humana. A mera revogação de normas operacionais 

fixadoras de parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação 



 

 

ambiental, sem sua substituição ou atualização, aparenta comprometer a observância 

da Constituição Federal (CF), da legislação vigente e de compromissos internacionais. 

A Resolução 500/2020 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 

revogou as Resoluções 284/2001, 302/2002 e 303/2002, do mesmo órgão, que dispõem 

respectivamente, sobre: (i) o licenciamento de empreendimentos de irrigação; (ii) os 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente (APPs) de 

reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno e (iii) os parâmetros, definições e 

limites de APPs. 

As resoluções editadas pelo mencionado órgão preservam a sua legitimidade 

quando cumprem o conteúdo material da Constituição e da legislação ambiental. A 

revogação da Resolução Conama 284/2001 sinaliza dispensa de licenciamento para os 

empreendimentos de irrigação, mesmo que potencialmente causadores de 

modificações ambientais significativas.  

Essa situação configura efetivo descumprimento, pelo Poder Público, do seu 

dever de atuar no sentido de preservar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico dos ecossistemas. Também sugere estado de anomia regulatória, a 

evidenciar graves e imediatos riscos para a preservação dos recursos hídricos, em 

prejuízo da qualidade de vida das presentes e futuras gerações [CF, art. 225, caput e § 

1º, I ]. 

Apesar de ter sido apontada a necessidade de ajustes na norma, a simples 

revogação da Resolução Conama 302/2002 parece conduzir à intolerável situação de 

incompatibilidade com a ordem constitucional em matéria de proteção do meio 

ambiente. A revogação dela, assim como a da Resolução 303/2002, distancia-se dos 

objetivos definidos no art. 225 da CF, tais como explicitados na Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/1981), baliza material da atividade normativa do Conama. 

Em juízo de delibação, há aparente estado de anomia e de descontrole 

regulatório, a configurar material retrocesso no tocante à satisfação do dever de 

proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente, incompatível com a ordem 

constitucional e o princípio da precaução. Portanto, demonstrado o fumus boni juris. 



 

 

Noutro passo, o periculum in mora é evidenciado pelo elevado risco de 

degradação de ecossistemas essenciais à preservação da vida sadia, comprometimento 

da integridade de processos ecológicos essenciais e perda de biodiversidade, caso o ato 

normativo impugnado produza efeitos. 

Já a Resolução Conama 499/2020 atende ao disposto no art. 225, § 1º, IV e V, da 

CF, ao disciplinar condições, critérios, procedimentos e limites a serem observados no 

licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para a atividade de 

coprocessamento de resíduos. Os aludidos preceitos constitucionais exigem estudo 

prévio de impacto ambiental para a instalação de atividade potencialmente causadora 

de degradação do meio ambiente e impõem ao Poder Público o controle do emprego 

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 

vida e o meio ambiente. A Resolução 499/2020 ainda se mostra consistente com o 

marco jurídico convencional e os critérios setoriais de razoabilidade e proporcionalidade 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos [Lei 12.305/2010, art. 6º, XI]. Logo, afastado o 

requisito do fumus boni juris. 

Em face do exposto e de outras considerações, o Plenário referendou as medidas 

cautelares concedidas em arguições de descumprimento de preceito fundamental, para 

suspender, até o julgamento de mérito da ação, os efeitos da Resolução Conama 

500/2020, com a imediata restauração da vigência e eficácia das Resoluções Conama 

284/2001, 302/2002 e 303/2002. De igual modo, indeferiu os pedidos de suspensão da 

eficácia da Resolução Conama 499/2020. Ficaram prejudicados os agravos regimentais 

interpostos. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

HC 181978 AgR/RJ 
 

A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério 

de determinação, de modificação ou de concentração da competência. Isso porque, 

conforme decidido pelo STF, os fatos relatados em colaboração premiada não geram 

prevenção. Enquanto meio de obtenção de prova, os fatos relatados em colaboração 



 

 

premiada, quando não conexos com o objeto do processo que deu origem ao acordo, 

devem receber o tratamento conferido ao encontro fortuito de provas. 

Destaca-se que a regra no processo penal é o respeito ao princípio do juiz natural, 

com a devida separação das competências entre justiça estadual e justiça federal. Assim, 

para haver conexão ou continência, seria necessário que, além da mera coincidência de 

agentes, houvesse uma conexão fático-objetiva entre os fatos imputados em ambas 

ações penais.  

Deve-se ter em conta que a conexão e a continência são “verdadeiras causas 

modificadoras da competência e que têm por fundamento a necessidade de reunir os 

diversos delitos conexos ou os diferentes agentes num mesmo processo, para 

julgamento simultâneo”. 

Com a finalidade de viabilizar a instrução probatória e impedir a prolação de 

decisões contraditórias, a alteração da competência deve-se limitar às restritas 

situações em que houver o concurso de agentes em crime específico, simultâneo ou 

recíproco, nos casos de crimes cometidos com a finalidade de ocultar infração anterior, 

quando houver um liame probatório indispensável, ou nas hipóteses de duas pessoas 

serem acusadas do mesmo crime (arts. 76 e 77 do Código Penal). 

No caso, o único vínculo fático-objetivo que sustentaria a tese da conexão 

instrumental seria a citação do paciente em uma delação, no sentido de que ele 

integraria a suposta organização criminosa investigada na ação que tramita perante a 

justiça federal. Não obstante a coincidência parcial de réus nas ações penais, há 

autonomia na linha de acontecimentos que desvincula os fatos imputados ao paciente 

numa delas dos fatos descritos na outra. 

Trata-se de agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão de 

indeferimento de idêntica medida no Superior Tribunal de Justiça que manteve a 

competência da justiça federal para julgar e processar o paciente, promotor de justiça 

aposentado.  



 

 

Com base no entendimento exposto, a Segunda Turma, por maioria, negou 

provimento ao agravo regimental interposto contra decisão concessiva da ordem, 

decretou a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, por estar fundada em 

suposições e ilações, e determinou a remessa dos autos à justiça comum estadual de 

primeiro grau. 

RE 600851/DF 
 

A CF estipula ser a prescritibilidade das pretensões penais a regra e, salvo opção 

constitucional expressa, não autorizou que o legislador ordinário crie hipóteses de 

imprescritibilidade não previstas no texto constitucional. 

Essa conclusão deflui de diversos dispositivos constitucionais, como a vedação 

de penas de caráter perpétuo, a garantia da duração razoável do processo e da 

celeridade processual e a cláusula do devido processo legal. A imprescritibilidade é 

opção somente da CF. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados 

contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, a regra é a prescritibilidade. 

É compatível com a Constituição a interpretação conjunta do art. 366 do Código 

de Processo Penal com o art. 109, “caput”, do Código Penal, limitando o prazo de 

suspensão da prescrição ao tempo de prescrição do máximo da pena em abstrato 

prevista para o delito: 

CPP: “Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 

constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 

consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos  

De um lado, a própria lógica da prescrição é que as pretensões sejam exercidas 

em prazo previamente delimitado no tempo. Ela visa trazer segurança jurídica. Caso essa 

limitação não exista, o que se tem, ao fim, é a imprescritibilidade. De outro, o legislador 

ordinário não está autorizado a criar outras hipóteses de imprescritibilidade penal. 



 

 

Além disso, regular o prazo de suspensão da prescrição com o tempo de 

prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao delito mostra-se condizente com 

o princípio da proporcionalidade e com a própria noção de individualização da pena. 

Finda a suspensão do prazo prescricional pelo decurso do tempo estabelecido no 

art. 109 do CP, será retomado o curso da prescrição, permanecendo suspenso o 

processo penal. 

Rechaça-se o entendimento de que não se pode dar curso ao prazo de 

prescrição. Não se cuida de cindir a regra prevista no art. 366 do CPP, mas sim de conferir 

eficácias distintas a normas jurídicas diversas, uma dirigida à suspensão da prescrição e 

outra dirigida à suspensão do processo. 

Ademais, a compreensão de que também deveria ser dado prosseguimento ao 

curso do processo, com a nomeação de defensor dativo, contraria o próprio sentido da 

alteração promovida no art. 366 pela Lei 9.271/1996. Por ser a citação por edital uma 

ficção jurídica, pretendeu-se com a alteração legislativa obstar que alguém fosse 

processado e julgado sem que se tivesse a certeza de que tomara conhecimento do 

processo, em prejuízo à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Além 

de não prestigiar as garantias inerentes ao devido processo legal, a retomada do 

processo coloca o réu em situação mais gravosa do que a suspensão do processo e da 

prescrição ad aeternum. Igualmente, não está em harmonia com diplomas 

internacionais, que, à luz da cláusula de abertura prevista no texto constitucional, têm 

força normativa interna e natureza supralegal. 

Ao apreciar o Tema 438 da repercussão geral, o Plenário negou provimento ao 

recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Em caso de inatividade processual 

decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal 

como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo 

prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, 

a despeito de o processo permanecer suspenso”. 

 



 

 

RE 776823/RS 
 

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: 

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.” 



 

 

A apuração de faltas graves 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 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. 

Em resumo, 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. 

 

 



 

 

ADI 5264/DF 
 

O art. 98, I, da Constituição Federal garantiu aos processos nos quais julgados 

infrações penais de menor potencial ofensivo a observância de peculiaridades 

procedimentais e a incidência de institutos despenalizadores. Entretanto, não há, na 

norma constitucional, determinação de exclusividade dos Juizados Especiais Criminais 

para o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo. 

A especialização dos Juizados Especiais Criminais tem como objetivo tornar o 

procedimento célere e informal, bem como a possibilidade de se obter a transação penal 

e a composição dos danos, não sendo definida a competência jurisdicional em razão do 

direito material tutelado. 

Há no §2º do art. 77 e no parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/1995 outras 

duas causas modificativas da competência dos Juizados Especiais para o Juízo comum, a 

saber, a complexidade ou circunstâncias da causa que dificultem a formulação oral da 

peça acusatória e o réu não ser encontrado para a citação pessoal. Fosse absoluta a 

competência do Juizado Especial Criminal em razão da matéria, aquelas previsões legais, 

não impugnadas por esta ação direta, ofenderiam o princípio do juiz natural, pois 

permitiriam o julgamento por órgão materialmente incompetente. 

Nesse sentido, os institutos despenalizadores dos juizados constituem garantias 

individuais do acusado e devem ser asseguradas, independente do juízo em que 

tramitarem as infrações penais. 

Assim, se praticada infração penal de menor potencial ofensivo em concurso com 

outra infração penal comum e deslocada a competência para a Justiça comum ou 

Tribunal do Júri, não há óbice, senão determinação constitucional, à aplicação dos 

institutos despenalizadores da transação penal e da composição civil dos danos quanto 

à infração de menor potencial ofensivo, em respeito ao devido processo legal. Ademais, 

não se deve somar à pena máxima da infração de menor potencial ofensivo com a da 

infração conexa (de maior gravidade) para excluir a incidência da fase consensual e ser 

invocada como fator impeditivo da transação penal ou composição civil dos danos. 



 

 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou 

improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade e declarou a 

constitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei 11.313/2006, nas alterações e acréscimos 

por eles promovidos no art. 60, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/1995 e no art. 2º, 

caput e parágrafo único, da Lei 10.259/2001. 

Lei 9.099/1995: “Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes 

togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o 

julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, 

respeitadas as regras de conexão e continência.  

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o 

tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e 

continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição 

dos danos civis.” 

Lei 10.259/2001: “Art. 2º Compete ao Juizado Especial Federal Criminal 

processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às 

infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e 

continência. 

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o 

tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, 

observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos 

civis.” 

Em síntese, os Juizados Especiais Criminais são dotados de competência relativa 

para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, razão pela qual se 

permite que essas infrações sejam julgadas por outro juízo com vis atractiva para o 

crime de maior gravidade, pela conexão ou continência, observados, quanto àqueles, os 

institutos despenalizadores, quando cabíveis. 

 

 

 



 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

PESQUISA PRONTA STJ 
 

No mês de janeiro, a página da Pesquisa Pronta do site do Superior Tribunal de 

Justiça divulgou 11 novos entendimentos do tribunal, preparada pela sua Secretaria de 

Jurisprudência. 

Vamos aos mais importantes: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO 
 

No AgInt no REsp 1.815.789, sob relatoria do ministro Francisco Falcão, a 

segunda turma entendeu que, consoante a jurisprudência do STJ, caso o óbito do 

servidor público federal tenha ocorrido na vigência da Lei 3.373/1958, a filha maior 

possui a condição de beneficiária de pensão por morte temporária, desde que 

preenchidos dois requisitos expressamente previstos na referida legislação, quais sejam, 

ser solteira e não ser ocupante de cargo público permanente, não havendo qualquer 

exigência da comprovação de sua dependência econômica em relação ao instituidor. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.  
 

Segundo a Primeira Seção, a autoridade julgadora não está adstrita ao parecer 

da comissão disciplinar. Sua conclusão pode divergir, desde que devidamente 

fundamentada. O entendimento foi fixado no julgamento do MS 24.031, sob relatoria 

da ministra Regina Helena Costa. 

 

 



 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 
 

No julgamento do AgInt no REsp 1.845.674, a Primeira Turma lembrou que, "nos 

termos da jurisprudência pacificada no STJ, afigura-se inviável o manejo da ação civil de 

improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de 

agente público no polo passivo da demanda". O recurso é de relatoria do ministro 

aposentado Napoleão Nunes Maia Filho. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  - PETIÇÃO INICIAL 
 

No julgamento do AgInt no AREsp 1.588.993, a Quarta Turma concluiu que a 

revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise 

conjunta das alegações e das provas produzidas. O caso foi relatado pelo ministro Raul 

Araújo. 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFESA DO CONSUMIDOR  
 

A Segunda Turma, no julgamento do AgInt no AREsp 1.344.859, lembrou que 

"[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que é 

ilegal a cobrança da tarifa de água por estimativa, considerando que ela deve ser 

calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE  
 

No julgamento do AgInt no AREsp 1.279.039, a Quarta Turma apontou que, 

"segundo a orientação desta Corte, "o descumprimento contratual por parte da 

operadora de saúde, que culmina em negativa ilegítima de cobertura para 

procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando 

houve agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde 

debilitada do paciente". No caso, o dano moral está delineado no prejuízo causado à 



 

 

saúde do beneficiário, diagnosticado com carcinoma de sigmoide e com indicação 

cirúrgica (retossigmoidectomia), diante da demora na autorização para o 

procedimento". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – APLICAÇÃO DA PENA 
 

No julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363, a Quinta Turma afirmou 

que "no que tange à violação ao artigo 60 do CP, "nos termos do entendimento pacífico 

desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de 

multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal 

incriminador". 

 

DIREITO PENAL – TEORIA GERAL DO CRIME 
 

A Sexta Turma, no julgamento do AgRg no AREsp 829.276, afirmou que "o 

entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que a 

realização de saques indevidos na conta-corrente da vítima, sem o seu consentimento, 

seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja 

via internet, configura o delito de furto mediante fraude". O recurso é de relatoria do 

ministro Nefi Cordeiro. 

 

OBS: O informativo 682 do Superior Tribunal de Justiça foi retirado do site no 

mês de dezembro, de modo que naquela oportunidade o curso preferiu abordar apenas 

o informativo 683, por excesso de cautela. No entanto, em janeiro o arquivo do 

informativo 682 ressurgiu no site do STJ e por isso será estudado esse mês.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

INFO 682 - MS 21.205-DF 
 

Cinge-se a controvérsia em saber se o fato de o impetrante ter prestado, 

inicialmente, depoimento na qualidade de testemunha (dando conta de seu ilícito 

funcional), mas vindo, depois, a ser sancionado pela autoridade impetrada, erige-se em 

ocorrência capaz de gerar a nulidade do respectivo PAD, por alegada violação à cláusula 

vedatória da autoincriminação (nemo tenetur se detegere). 

Consoante anotou o Ministro Herman Benjamin, em hipótese assemelhada, no 

âmbito do MS 20.693/DF: "a questão não é saber se deveria ou não ter sido assegurado 

direito a não incriminação àquele que já se sabe implicado nos fatos, quando da tomada 

dos depoimentos", mas sim "se é caso de anulação de processo administrativo quando 

a testemunha, até então não envolvida, noticia elementos que trazem para si 

responsabilidade pelos episódios em investigação." 

Quando do julgamento do mencionado MS 20.693/DF, a Primeira Seção concluiu 

ser "inconcebível que aquele que depõe na qualidade de testemunha, sem esgrimir 

previamente qualquer elemento de irresignação, e nessa qualidade narra sua 

participação no acontecimento, possa, depois de apuradas as lindes de seu atuar, querer 

dessa inércia se valer para afastar sua responsabilidade." 

Assim, entendendo o impetrante que prestar depoimento agora criticado poder-

lhe-ia ser prejudicial, era seu dever invocar, a tempo e modo, o direito de não 

autoincriminação, a fim de se eximir de depor na condição de testemunha. Razão pela 

qual não lhe é lícito invocar, tardiamente, o direito ao silêncio, vez que, por sua própria 

vontade, apontou, durante sua oitiva, fatos que atraíram para si a responsabilidade 

solidária pelos ilícitos em apuração. 

Em tese, não implica nulidade do processo administrativo, decorrente da 

inobservância do direito à não autoincriminação, quando a testemunha, até então não 

envolvida, noticia elementos que trazem para si responsabilidade pelos episódios em 

investigação. 



 

 

 

INFO 682 - REsp 1.852.629-SP 
 

Trata-se a discussão sobre pedido de acesso à informação mantida por órgãos 

públicos por veículo de imprensa, para produção de reportagem noticiosa. Tal 

reportagem pretende aceder a informações especificadas quanto a óbitos associados a 

boletins de ocorrência policial. 

Inicialmente, destaque-se que descabe qualquer tratamento especial à imprensa 

em matéria de responsabilização civil ou penal, em particular para agravar sua situação 

diante da generalidade das pessoas físicas ou jurídicas. É o que se assentou no 

julgamento da Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido é que não se pode conceber lei, ou norma, que se volte 

especificamente à tutela da imprensa, para coibir sua atuação. Se há um direito irrestrito 

de acesso pela sociedade à informação mantida pela administração, porquanto 

inequivocamente pública, não se pode impedir a imprensa, apenas por ser imprensa, de 

a ela aceder. 

No entanto, o acórdão recorrido vai além, e efetivamente faz controle prévio 

genérico da veiculação noticiosa. Não se está diante sequer de um texto pronto e 

acabado, hipótese em que, de modo já absolutamente excepcional, poder-se-ia cogitar 

de apreciação judicial dos danos decorrentes de sua circulação, a ponto de vedá-la. Na 

hipótese, a censura judicial prévia inviabiliza até mesmo a apuração jornalística, fazendo 

mesmo secreta a informação reconhecidamente pública. 

É preciso reforçar a distinção entre duas questões tratadas pelo acórdão do 

Tribunal de origem como uma única. De um lado, cuida-se da atividade jornalística de 

veiculação noticiosa. Nesse ponto, é já inconcebível dar aspecto de juridicidade a 

qualquer forma de controle prévio da informação. 

Além disso, trata-se de acesso à informação pública, não apenas de atuação 

jornalística. A qualidade da última pode até depender da primeira, mas nada influencia 

no direito de aceder a dados públicos o uso que deles se fará. Não há razão alguma em 

sujeitar a concessão da segurança ao risco decorrente da divulgação da informação - 



 

 

que, reitere-se, é pública e já disponível na internet. Não há nem mesmo obrigação ou 

suposição de que a informação - pública - venha a ser publicada pela imprensa. 

A informação pública é subsídio da informação jornalística, sem com ela se 

confundir em qualquer nível. Os dados públicos podem ser usados pela imprensa de 

uma infinidade de formas, como base de novas investigações, cruzamentos, pesquisas, 

entrevistas, etc., nenhuma delas correspondendo, direta e inequivocamente, à sua 

veiculação.  

Não se pode vedar o exercício de um direito - acessar a informação pública - pelo 

mero receio do abuso no exercício de um outro e distinto direito - o de livre comunicar. 

Configura-se verdadeiro bis in idem censório, ambos de inviável acolhimento diante do 

ordenamento. 

 

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR 
  

INFO 682 - AgInt no REsp 1.874.078-PE 
 

De acordo com o posicionamento da Segunda Seção do STJ, é legítima a recusa 

da operadora de plano de saúde em custear medicação importada não nacionalizada, 

ou seja, sem registro vigente na Anvisa (art. 10, I e V, da Lei n. 9.656/1998; 

Recomendação n. 31/2010 do CNJ e dos Enunciados n. 6 e 26 da I Jornada de Direito da 

Saúde). Após o ato registral, todavia, a operadora de plano de saúde não pode recusar 

o tratamento com o fármaco indicado pelo médico assistente. 

 Diante do registro em território nacional, com o que se dá a nacionalização do 

fármaco, ressai estabelecida, assim, a obrigação da operadora em fornecer o 

medicamento, mostrando-se "abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano 

de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento" 

(AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/08/2013). 

 Com efeito, a jurisprudência da Terceira Turma já sedimentou entendimento no 

sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de 

saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato 



 

 

de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol 

de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida 

pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do 

procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção 

de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, 

Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/02/2016). 

 Cabe ressaltar o advento de precedente da Quarta Turma no sentido de que 

seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS 

(REsp n. 1.733.013/PR).  

Sendo assim, podemos perceber que há uma divergência entre à Terceira e a 

Quarta Turma do STJ em relação a taxatividade do rol da ANS. Mantendo a Terceira 

Turma seu entendimento de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS é meramente exemplificativo. 

 

INFO 682 - REsp 1.774.434-RS 
 

A pretensão recursal sustenta que o prazo prescricional para cobrança de dívidas 

líquidas e certas, na forma do art. 206, §5º, I, do CC, é de cinco anos. Com isso, afirma 

que o início do lapso prescricional quinquenal teve aplicação a contar de 12/01/03, data 

do início da vigência do CC/02, com termo final em 12/01/08, razão pela qual deveria 

ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da cooperativa ajuizada somente 

em 05/03/10.  

No entanto, considerando que os prejuízos experimentados pela cooperativa - 

depois repassados aos associados com fundamento no Estatuto Social e por decisão da 

Assembleia Geral - referem-se aos anos de 1995 e 1996, aplica-se na hipótese o prazo 

prescricional vintenário do art. 177, do CC/16, diploma legal vigente na altura da 

consolidação das dívidas.  

Daí porque não merece reforma o entendimento do tribunal de origem que 

aplicou devidamente a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, para reconhecer 



 

 

que, ainda não transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei anterior, 

incidem os prazos da lei nova.  

Não incide o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 206, § 5º, I, do 

CC/2002, porque o débito objeto da ação de cobrança diz respeito a ato cooperativo, 

isto é, aquele havido entre a cooperativa e seus associados, razão pela qual não implica 

operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (art. 

79, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971).  

Assim, na ausência de disciplina específica sobre a prescrição da cobrança de ato 

cooperativo, deve incidir na espécie o prazo prescricional geral de dez anos, previsto no 

art. 205, do CC/2002. 

 

INFO 682 - REsp 1.774.434-RS 
 

O Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB), ao dispor sobre as relações 

entre cliente e advogado, assevera expressamente que o fundamento que as norteia é 

a confiança recíproca (art. 10).  

Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar 

de contrato personalíssimo), o Código de Ética prevê no seu art. 16 - em relação ao 

advogado - a possibilidade de renúncia ao patrocínio sem a necessidade de se fazer 

alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese 

de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17).  

Assim, sobretudo pela possibilidade de quebra da fidúcia constante no pacto 

ente cliente/advogado, há o direito potestativo do patrono em renunciar ao patrocínio 

(sem prejuízo do cliente ser reparado por eventuais danos sofridos), bem como do 

cliente em revogar o mandato outorgado (sem prejuízo do causídico em receber verba 

remuneratória pelos serviços então prestados).  

Não obstante a relevância da advocacia e a importância dos honorários 

(mormente pela inquestionável natureza alimentar da verba), é necessário discutir se 

há espaço para a aplicação de cláusula de cunho penal que preveja sanção em sendo a 



 

 

situação de renúncia do mandato pelo patrono ou de revogação unilateral por parte do 

cliente do mandato outorgado.  

Apesar da legalidade da pactuação entre as partes da cláusula penal e da 

existência de instrumentos legais aptos a corrigir os excessos advindos da mencionada 

cláusula, as especificidades da relação jurídica contratual de prestação de serviços 

advocatícios (constantes no Estatuto da OAB e no CED da OAB) acabam por relativizar 

sua incidência.  

Ao se levar em conta que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra 

exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na 

confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico 

por meio renúncia ou revogação unilateral do mandato - que as partes fiquem 

vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.  

Dessa forma, a revogação unilateral, pelo cliente, do mandato outorgado ao 

advogado é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, 

não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal. A mesma lógica pode 

e deve ser aplicada também quando ocorrer o inverso, na hipótese de renúncia do 

mandato pelo causídico. 

Imperioso salientar que cláusula penal existirá nos contratos de prestação de 

serviços advocatícios, contudo adstrita às situações de mora e/ou inadimplemento, 

desde que respeitada a razoabilidade, sob pena de interferência judicial. Ademais, 

ocorrendo a revogação do mandato por parte do cliente, esse estará obrigado a pagar 

ao advogado a verba honorária de modo proporcional aos serviços então prestados. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

INFO 682 - HC 590.039-GO 
 

A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) promoveu diversas alterações 

processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do magistrado qualquer 

possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 



 

 

 O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que "não há nulidade na 

hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial 

ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva", merece nova 

ponderação em razão das modificações trazidas pela referida lei, já que parece evidente 

a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. 

 Com efeito, a alteração introduzida no art. 311 do CPP, do qual foi suprimida a 

expressão "de ofício", corrobora a interpretação segundo a qual passou a ser 

imprescindível a representação prévia para decretação da prisão cautelar, inclusive para 

conversão do flagrante em preventiva.  Portanto, a prisão preventiva somente poderá 

ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou 

querelante, ou da autoridade policial. 

 No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello, quando da apreciação do pedido 

liminar no HC 186.421/SC, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, enfrentou o 

tema, decidindo pela interpretação sistemática do dispositivo processual acima 

referenciado, concluindo pela inviabilidade da conversão de ofício do flagrante em 

preventiva. 

 Destaca-se, ainda, recente pedido liminar deferido pela Suprema Corte, nos 

autos do HC 191.042/MG (Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/2020), no mesmo 

sentido da tese ora defendida. 

 Por fim, como dever de lealdade, cita-se o resultado do julgamento do HC 

583.995/MG (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Min. Rogério Schietti Cruz), no 

qual a Sexta Turma do STJ em 15/9/2020, por 3 votos a 2, decidiu pela possibilidade de 

conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, ainda que após a vigência 

da Lei n. 13.964/2019. Até a Quinta Turma também decidiu na mesma linha, no AgRg 

611.940, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22/09/2020, cujo voto, porém, não 

mereceu uma discussão maior no Colegiado. 

 No referido julgamento da 6ª Turma, restou decidido que a conversão do 

flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a 

decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida 



 

 

cautelar. Para o ministro Rogerio Schietti - cujo voto foi acompanhado pela ministra 

Laurita Vaz e pelo ministro Antonio Saldanha Palheiro - quando há o flagrante, a situação 

é de urgência, pois a lei imporia ao juiz, independentemente de provocação, a obrigação 

imediata de verificar a legalidade da prisão e a eventual necessidade de convertê-la em 

preventiva ou aplicar medida cautelar diversa. 

 Apesar dos argumentos muito bem lançados, tal interpretação seria uma 

evidente autorização à atuação inquisitiva do Juiz, contrariando o propósito da nova Lei, 

claramente no sentido da linha acusatória. 

Em resumo, entende a Quinta Turma que a partir das inovações trazidas pelo 

Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante 

em preventiva. 

INFO 682 - HC 587.732-RJ 
 

Ao disciplinar a instrução processual no rito comum ordinário, o caput do art. 

400 do Código de Processo Penal A Lei do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) 

aplica-se às relações privadas e no seu art. 10 tem previsão ampla da necessidade de 

tutela da privacidade de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas. No 

entanto, ao tratar do acesso judicial somente exige limitação temporal quanto aos 

registros de "aplicações de internet", termo legal usado para definir "o conjunto de 

funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à 

internet" (art. 5°, VII). 

 Assim, não há limitação de tempo para acesso aos dados pessoais, em sentido 

amplo, mas apenas ao acesso à internet. 

 Ademais, a proteção da privacidade mencionada no art. 3°, II, do estatuto legal 

refere-se ao uso da internet, conceituada como "o sistema constituído do conjunto de 

protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a 

finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de 

diferentes redes" (art. 5°, I). 



 

 

 Apesar de o artigo 22, III, da referida lei determinar que a requisição judicial de 

registro deve conter o período ao qual se referem, tal quesito só é necessário para o 

fluxo de comunicações, sendo inaplicável nos casos de dados já armazenados que 

devem ser obtidos para fins de investigações criminais. 

 Dessa forma, não é necessário especificar a limitação temporal para os acessos 

requeridos pelo Ministério Público, por se tratar de dados estáticos, constantes nas 

plataformas de dados. 

 No caso, não se trata de guarda e disponibilização dos registros de conexão e de 

acesso a aplicações de internet, e, acaso fosse, a autoridade policial ou o Ministério 

Público poderia requerer cautelarmente que o provedor de aplicações de internet, por 

ordem judicial, guardasse os registros de acesso à aplicação de internet, para finalidades 

de investigação criminal. 

Em síntese, para o acesso a dados telemáticos não é necessário a delimitação 

temporal para fins de investigações criminais. 

INFO 682 - HC 605.305-MG 
 

A conversão da decretação da prisão em flagrante em preventiva de ofício, 

embora suscite relevante controvérsia, deve ser resolvida em favor de sua possibilidade.  

Desde que concretamente fundamentada, a decisão que conclui pela 

necessidade, sempre excepcional, de imposição da prisão cautelar é de ser admitida em 

razão do poder geral de cautela do magistrado, que, ao receber o auto de prisão em 

flagrante, deve, uma vez vislumbrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do 

Código de Processo Penal, independente de provação, decretar a prisão cautelar.  

Além de ser necessária a admissão dessa hipótese por questões pragmáticas, 

como, por exemplo, nos casos de ausência de membro do Ministério Público em 

audiências em que se delibere sobre a necessidade da prisão do acusado, deve-se 

assinalar que tal proceder não macula o princípio acusatório. O que há, nessa hipótese, 

é a regularização da prisão em flagrante, sem prejuízo de provação das partes sobre a 

necessidade ou não de sua manutenção. Ou seja, um contraditório diferido. 



 

 

A propósito, conforme já decidiu esta Corte, "embora o art. 311 do CPP aponte 

a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, 

da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto 

de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, 

independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, 

desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na 

hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto" (HC n. 539.645/RJ, 

relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 

24/8/2020) 

Sendo assim, mesmo após as inovações trazidas pelo Pacote Anticrime (Lei n. 

13.964/2019), não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, 

de ofício, pelo magistrado. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

INFO 682 - EREsp 1.493.162-DF 
 

De acordo com os arts. 156, II da CF, e 35, I, II, e III do CTN, o fato gerador do ITBI 

ocorre, no seu aspecto material e temporal, com a efetiva transmissão, a qualquer título, 

da propriedade imobiliária, o que se perfectibiliza com a consumação do negócio 

jurídico hábil a transmitir a titularidade do bem, mediante o registro do título translativo 

no Cartório de Registro de Imóveis. 

Todavia, no caso verifica-se que o negócio jurídico que ensejou a transferência 

de propriedade do imóvel e, por conseguinte, a tributação pelo ITBI, não se concretizou 

em caráter definitivo devido à superveniente declaração de nulidade por força de 

sentença judicial transitada em julgado. 

Logo, não tendo havido a transmissão da propriedade, já que nulo o negócio 

jurídico de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, ausente fato gerador do 

imposto em apreço, sendo devida a restituição do correspondente valor recolhido pelo 

contribuinte a tal título. 



 

 

Assim, a nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel viabiliza a 

restituição do valor recolhido pelo contribuinte a título de ITBI. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

INFO 682 - REsp 1.821.906-MG, 
 

A oferta de pagamento espontâneo em audiência de conciliação em execução de 

dívida alimentar pelo devedor perante o Judiciário e com a concordância do 

representante da parte contrária apto a tanto tem caráter vinculante em relação ao 

proponente. 

No caso, na audiência de conciliação, consumada na fase de cumprimento de 

sentença, o devedor reconheceu parcialmente a obrigação alimentar em favor de sua 

filha maior, que não compareceu ao ato processual, tendo sido devidamente 

representada por seu patrono com poderes específicos. Na ocasião, o executado 

concordou com o pagamento dos 2 (dois) últimos meses dos alimentos cobrados na 

inicial, no prazo de 20 (vinte) dias e, sob pena de multa, comprometeu-se a juntar aos 

autos, em 30 (trinta) dias, cópia da sentença que o teria exonerado dos alimentos. 

O fato de ter sido exonerado da obrigação alimentar em momento posterior, em 

ação revisional, não o beneficia em relação ao débito cobrado e reconhecido, em parte, 

por ele mesmo, espontaneamente, perante as autoridades públicas competentes. 

Ressalta-se que a conclusão adotada pelo Tribunal local conferiu fiel 

cumprimento ao art. 526 do CPC/2015 que enfatiza ser "lícito ao réu, antes de ser 

intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em 

pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do 

cálculo". 

Destaca-se que o CPC/2015 cuidou das "Ações de Família" no Capítulo X, do 

Título III, do Livro I da Parte Especial em seus artigos 693 a 699, os quais dispõem acerca 

dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa no Direito de Família. À luz do 

princípio da autonomia de vontade, o mencionado diploma estimula, como não deveria 



 

 

deixar de ser, a solução consensual dos conflitos familiares, o que pode ser viabilizado 

por meio do auxílio interdisciplinar (arts. 694 do CPC/2015). A opção do devedor, 

contudo, foi admitir parte da obrigação já firmada anteriormente ao propor o 

pagamento das 2 (duas) parcelas devidas, o que foi homologado em juízo. 

Por fim, o Tribunal de Justiça ponderou que a oferta equivaleria à confissão plena 

e total do débito. De fato, não há falar no instituto da confissão, mas sim em 

reconhecimento parcial do débito no limite do valor ofertado, que vincula o proponente. 

Tal ponderação, contudo, não altera a conclusão a que chegou a Corte local. A proposta 

de procedência parcial do pedido executivo não impede que as partes realizem futura 

composição quanto ao valor remanescente, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da 

vedação de comportamento contraditório. 

Em síntese, a proposta de pagamento parcial por devedor de alimentos em 

audiência de conciliação já na fase de cumprimento de sentença, perante o patrono da 

parte contrária, vincula o devedor no limite da proposta, restando assegurada nova 

negociação quanto ao valor remanescente. 

 

INFO 682 - REsp 1.877.292-SP 

 
Tendo em vista que se admite, nos embargos monitórios, nos termos do art. 702, 

§ 1º, do CPC/2015, a alegação de qualquer matéria passível de defesa no procedimento 

comum, dessume-se que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002 

pode ser abordada não só por meio de reconvenção ou de ação autônoma, mas também 

em sede de contestação. 

De fato, sob a égide do anterior Código Civil, que dispunha sobre a referida 

sanção em seu art. 1.531, a Terceira e Quarta Turmas do STJ reconheceram que não há 

como restringir a aplicação da referida pena ao prévio requerimento do demandado 

formulado por via exclusiva da reconvenção ou propositura de ação própria. Isso porque 

entendeu-se que a sanção para esse comportamento ilícito, não obstante tratar-se de 

norma de direito processual, tem por objetivo punir o abuso do exercício do direito de 

ação, em típica repressão a ilícitos processuais. 



 

 

Assim, sob o fundamento de que "o suposto credor, ao demandar por dívida já 

paga e praticar atos processuais tendentes à cobrança indevida, provoca, ilicitamente, 

a prestação jurisdicional e movimenta, de forma maliciosa, a máquina judiciária, 

ofendendo o interesse público", concluiu-se que o demandado poderia utilizar qualquer 

via processual para pleitear a sua incidência, até mesmo formulando o pedido em 

embargos monitórios (REsp 608.887/ES, 3ª Turma, DJ 13/03/2006; REsp 661.945/SP, 4ª 

Turma, DJe 24/08/2010). 

Desse modo, seguindo-se os precedentes desta Corte Superior, que se formaram 

sob a égide do CC/1916, mas que devem ser mantidos com relação ao art. 940 do 

CC/2002, a condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode 

ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, 

embargos monitórios ou reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. 

Em resumo, é cabível o pedido de repetição de indébito em dobro, previsto no 

art. 940 do CC/2002, em sede de embargos monitórios. 

 

INFO 682 - REsp 1.877.292-SP 

 
Inicialmente, cumpre salientar que o texto normativo que resultou na atual Lei 

de Falência e Recuperação de Empresas saiu do Congresso Nacional com uma roupagem 

que exigia do Ministério Público atuação em todas as fases dos processos de 

recuperação judicial e de falência. Essas amplas e genéricas hipóteses de intervenção 

originalmente previstas foram restringidas pela Presidência da República, mas nem por 

isso reduziu-se a importância do papel da instituição na tramitação dessas ações, haja 

vista ter-se franqueado ao MP a possibilidade de "requerer o que entender de direito". 

A interpretação conjunta da regra do art. 52, V, da Lei n. 11.101/2005 - que 

determina a intimação do Ministério Público acerca da decisão que defere o 

processamento da recuperação judicial - e daquela constante no art. 179, II, do 

CPC/2015 - que autoriza, expressamente, a interposição de recurso pelo órgão 

ministerial quando a este incumbir intervir como fiscal da ordem jurídica - evidencia a 

legitimidade recursal do Parquet na hipótese concreta. 



 

 

Importa destacar que a pretensão deduzida pelo Ministério Público está 

fundamentada no princípio da preservação da empresa e na necessidade de se observar 

a capacidade de pagamento da recuperanda. Nesse panorama, a irresignação 

manifestada ultrapassa a esfera de direitos patrimoniais individuais das partes 

envolvidas, sobretudo quando se considera que a fixação da remuneração do 

administrador não constitui ato oriundo de deliberação em assembleia de credores, mas 

ato estritamente judicial. 

Portanto, verifica-se estar plenamente justificada a interposição do recurso pelo 

Ministério Público como decorrência de sua atuação como fiscal da ordem jurídica, pois 

é seu papel institucional zelar, em nome do interesse público (função social da empresa), 

para que não sejam constituídos créditos capazes de inviabilizar a consecução do plano 

de soerguimento. 

Em tese, o Ministério Público é parte legítima para recorrer da decisão que fixa 

os honorários do administrador na recuperação judicial. 
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Cinge-se a controvérsia sobre à possibilidade de, em ação de infração de patente 

de modelo de utilidade e de desenho industrial, o réu alegar, em sua defesa, a nulidade 

de tais direitos de propriedade intelectual, em razão da ausência dos requisitos 

necessários à sua concessão, à luz do art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/96. 

Inicialmente, frisa-se que a questão não é nova, havendo diversos julgados desta 

Terceira Turma acerca do assunto. Porém, melhor examinando o tema, evidencia-se a 

necessidade, não de alteração, mas de um aperfeiçoamento no entendimento 

jurisprudencial até então esposado por esta Corte. 

Este Superior Tribunal tem entendimento firmado no sentido de que a nulidade 

de marca registrada deve ser necessariamente arguida em ação própria, com a 

participação do INPI, a ser ajuizada perante a Justiça Federal, não podendo ser 

reconhecida de forma incidental em ação de infração de marca em trâmite na Justiça 

Estadual. 



 

 

Esse entendimento mostra-se irretocável, uma vez que o art. 175 da Lei de 

Propriedade Industrial exige que a ação de nulidade do registro de marca seja ajuizada 

no foro da Justiça Federal, devendo o INPI, quando não for o autor, necessariamente 

intervir no feito. Não há, na lei, qualquer exceção a essa regra. O mesmo, porém, não 

ocorre no que diz respeito à patente e ao desenho industrial. 

Embora os três institutos caracterizem-se por serem direitos da propriedade 

industrial, submetidos, todos, à disciplina da Lei n. 9.279/96, é inegável que a marca, a 

patente e o desenho industrial apresentam natureza e finalidade muito distintas, a 

demandar um exame mais detalhado de sua regulamentação. 

Diferentemente da marca, a patente e o desenho industrial não se dirigem à 

construção de uma associação a ser feita no mercado consumidor. Eles constituem 

direitos de exclusividade temporários, conferidos com a finalidade de incentivar o 

desenvolvimento tecnológico. 

Esses direitos são, por sua própria essência, necessariamente temporários, tendo 

a duração máxima de 20 anos, no caso das patentes de invenção, de 15 anos, no caso 

de patentes de modelo de utilidade, e de 25 anos, no caso de desenho industrial. 

Em razão das diferenças intrínsecas a cada um desses direitos da propriedade 

industrial, a Lei n. 9.279/1996 cuidou de regulamentá-los separadamente, destinando, 

a cada um deles, um título específico. 

No Título I, o art. 57 determina que a ação de nulidade de patente, à semelhança 

da ação de nulidade de marca, deve ser ajuizada no foro da Justiça Federal, sendo que 

o INPI, quando não for o autor, deve necessariamente intervir no feito. 

O art. 56, § 1º, porém, traz uma ressalva expressa, que não foi feita com relação 

às marcas. Segundo a redação explícita do referido enunciado normativo, verbis: § 1º A 

nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. 

No Título III, o art. 118 da Lei de Propriedade Industrial estende aos desenhos 

industriais essa ressalva, ao determinar que devem ser aplicadas à ação de nulidade de 

registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57. 



 

 

Disso decorre que, embora, não seja possível o reconhecimento incidental da 

nulidade de marcas, o exame incidenter tantum da nulidade de patentes e de desenhos 

industriais se mostra perfeitamente possível, decorrendo essa possibilidade de 

determinação expressa de lei. 

Note-se que não há qualquer usurpação da competência da Justiça Federal. A 

competência federal não é determinada em razão da matéria, mas, sim, em razão da 

pessoa, verificando-se sempre que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nos 

termos do art. 109, I, da Constituição. 

E não é a Constituição, mas a própria Lei n. 9.279/96 quem estabelece a 

necessidade de participação do INPI nas ações de nulidade de marcas, patentes e 

desenhos industriais, respectivamente nos arts. 175, 57 e 118. Não há qualquer óbice, 

portanto, a que essa mesma lei preveja uma exceção a essa regra nos arts. 56, § 1º, e 

118, ressalvando expressamente a possibilidade de arguição da nulidade de patentes e 

de desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração, de competência 

da Justiça Estadual, dispensando, nesses casos, a participação do INPI. 

Ademais, pontua-se que o reconhecimento incidental de nulidade em ação de 

infração de patentes e de desenhos industriais não faz coisa julgada material e não tem, 

por óbvio, efeito erga omnes, servindo apenas de fundamento para, examinando-se de 

forma ampla a defesa apresentada, julgar-se improcedente o pedido formulado pelo 

titular do direito de propriedade industrial. Seus efeitos, portanto, não se estendem 

para fora do processo. 

Em síntese, em ação de infração de patente e desenho industrial, é possível a 

arguição incidental de nulidade de tais direitos de propriedade industrial, como matéria 

de defesa, perante a justiça estadual. 

 
  


