
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

657



2

INFORMATIVO 657
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROFESSORES
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL
Paula Saleh Arbs
Mestre e Doutoranda em Direito Processual Civil pela Universidade de Coimbra, Portugal, com 
Estágios na Università Degli Studi di Torino (Itália) e Universidad de Salamanca (Espanha). Es-
pecialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal Fluminense – UFF/RJ. Inves-
tigadora do Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra, Portugal. Membro da Diretoria da 
Associação Brasileira de Processo – ABDPRO. Membro da Associação Norte e Nordeste de Pro-
cesso – ANNEP. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Professora do Ouse 
Saber - Curso Preparatório para Concursos. Professora na Escola da Magistratura do Estado do 
Ceará – ESMEC. Consultora Jurídica e Advogada.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL
Alex Feitosa de Oliveira. 
Defensor Público Federal. Mestre em Direito (UFC). Professor Universitário de Direito Penal e 
Processo Penal. Defensor regional de direitos humanos substituto. Foi chefe da unidade da 
DPU/CE. Membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Titular do 1º Ofício Criminal e 
Militar da DPU-CE.

DIREITO PÚBLICO 
Hugo Leonardo Séder Souza Amaral. 
Procurador do Município de São Luís/MA. Advogado. Pós-graduado em Direito Administrativo 
e em Direito Tributário. Professor de curso jurídico. Aprovado nos concursos públicos de Pro-
curador do Município de Canoas/RS, Procurador do Município de São Luís/MA, Procurador do 
Município de Belo Horizonte/MG, Procurador da Câmara Municipal de Belo Horizonte/MG e Ad-
vogado da Dataprev.

DIREITO PÚBLICO 
Leonardo Menezes Aquino. 
Procurador do Estado do Maranhão. Ex-Procurador do Município de Goiânia/GO. Professor de 
curso jurídico. Aprovado nos concursos de Procurador do Estado do Maranhão, Procurador dos 
Municípios de Goiânia/GO, São Luís/MA, Salvador/BA, Fortaleza/CE, São Gonçalo do Amarante/
CE e Curitiba/PR.

DIREITO PÚBLICO 
Luis Felipe Fontes Rodrigues de Souza.
Procurador do Estado do Maranhão. Professor de curso jurídico. Especialista em Direito Tribu-
tário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET). LL.M em Direito Empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).



3

INFORMATIVO 657
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUMÁRIO
DIREITO CONSTITUCIONAL
LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA INTERVIR EM FAVOR DOS VULNERÁ-
VEIS E DOS DIREITOS HUMANOS ..................................................................................................... 5

DIREITO ADMINISTRATIVO
CABE RECURSO HIERÁRQUICO PRÓPRIO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONTRA PENALIDADE 
DISCIPLINAR APLICADA POR DELEGAÇÃO COM BASE NO DECRETO Nº 3.035/1999...................... 7

DIREITO TRIBUTÁRIO
A RECEITA DERIVADA DA OPERAÇÃO DENOMINADA BACK TO BACK NÃO GOZA DE ISENÇÃO DA 
CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS ............................................................................................ 10
INCIDÊNCIA DE IPI NA IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO PRÓPRIO ....................................... 12
NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA QUALIFICADA COMO ESTAÇÃO ECO-
LÓGICA ............................................................................................................................................ 13

DIREITO CIVIL
BENEFICIÁRIOS DAS FAIXAS DE RENDAS 1,5, 2 E 3 DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E 
PRAZO CONTRATUAL CERTO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL  ........................................................ 15
PREJUÍZO PRESUMIDO DO CONSUMIDOR EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO EM PRO-
MESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA 
VIDA ................................................................................................................................................. 18
NÃO CABIMENTO DE JUROS DE OBRA OU ENCARGO EQUIVALENTE EM CASO DE ATRASO NA EN-
TREGA DAS CHAVES EM PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA .................................................. 20
CESSAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRA-
ZO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO DO PRO-
GRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA  ................................................................................................ 22
PRESCRIÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ..... 23

DIREITO EMPRESARIAL
POSSIBILIDADE DE USO DA EXPRESSÃO DE MARCA DE ALTO RENOME POR EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO ................................................................................................................................... 24

DIREITO PENAL
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO EM ÚLTIMO ANO DE MANDATO OU LE-
GISLATURA ...................................................................................................................................... 25
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO E ATIPICIDADE ................................................. 26
HEDIONDEZ DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO ................... 28



4

INFORMATIVO 657
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIREITO PROCESSUAL PENAL
REGRAS DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO E APLICAÇÃO AO RITO ESPECIAL DOS TRIBUNAIS ... 30
PRISÃO DOMICILIAR E FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO NO PERÍODO NOTURNO ................... 31
LEI MARIA DA PENHA E CONSEQUÊNCIAS DA RECONCILIAÇÃO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR – IN-
DENIZAÇÃO CIVIL ............................................................................................................................ 33
ACEITAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL E TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL ........................ 35
CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL .................................... 36

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR .......................... 39



5

INFORMATIVO 657
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA INTERVIR EM FAVOR DOS 
VULNERÁVEIS E DOS DIREITOS HUMANOS

(x) Julgado importantíssimo!

(x) Muito relevante para provas de Defensoria Pública

Admite-se a intervenção da Defensoria Pública da União no feito como custos vulnerabilis 
nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos 
humanos.

Processo e 
órgão julgador

Edcl no Resp 1.712.163-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado 25/09/2019, Dje 27/09/2019

Matéria e 
disciplina

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Custos 
Vulnerabilis. Legitimidade da DPU para intervir em favor dos vulneráveis e 
dos direitos humanos.

Dispositivos 
legais Arts. 5°, LXXIV, e 134 da CRFB/88. Art. 1.038 do CPC/15.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, cumpre esclarecer que, no caso em comento, foi facultado a escolha à 
Defensoria Pública da União a sua atuação nos autos como Amicus Curiae. Entretanto, a DPU 
postulou a sua intervenção como Custos Vulnerabilis, ou seja, na condição de “guardiã dos 
vulneráveis”, o que possibilitaria interpor todo e qualquer recurso.

Importante esclarecer a diferença entre Amicus Curiae e Custos Vulnerabilis. Custus 
Vulnerabilis significa “guardiã dos vulneráveis”, conforme menciona o julgado. Enquanto o Mi-
nistério Público atua como Custos Legis (fiscal ou guardião da ordem jurídica), a Defensoria Pú-
blica possui a função de Custos Vulnerabilis. Assim, segundo a tese da instituição, em todo e 
qualquer processo onde se discuta interesses dos vulneráveis seria possível a intervenção da 
Defensoria Pública, independentemente de haver ou não advogado particular constituído. 

Quando a Defensoria atua como Custos Vulnerabilis, a sua participação processual 
ocorre não como representante da parte em juízo, mas sim como protetor dos interesses dos 
necessitados em geral. Essa intervenção tem o objetivo de trazer para os autos argumentos, 
documentos e outras informações que reflitam o ponto de vista das pessoas vulneráveis, per-
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mitindo que o juiz ou o tribunal tenha mais subsídios para decidir a causa. É uma atuação da 
Defensoria para que a voz dos vulneráveis seja amplificada. 1

Como Amicus Curiae, poderá intervir qualquer pessoa natural ou jurídica, órgão ou 
entidade especializada, com representatividade adequada. Em regra, admite-se a interven-
ção do Amicus Curiae em qualquer tipo de processo, desde que: i) a causa tenha relevância; e ii) 
a pessoa tenha capacidade de oferecer contribuição ao processo. Enquanto que como Custos 
Vulnerabilis somente a Defensoria Pública poderá intervir e sua intervenção é admitida em 
qualquer processo no qual estejam sendo discutidos interesses de vulneráveis.

Segundo o Defensor Público Edilson Santana, “O custos vulnerabilis não atende so-
mente uma missão constitucional da Defensoria na defesa dos vulneráveis, mas cumpre atri-
buições na promoção dos direitos humanos e à defesa dos necessitados”.  Para o Defensor 
Público Jorge Bheron Rocha, o instrumento serve para a “amplificação do contraditório e do 
estado-defesa, viabilizando a participação democrática na formação de precedentes”. Por fim, 
o Defensor Público Maurílio Casas considera “um mecanismo processual especialmente dedi-
cado a conferir visibilidade às necessidades e interesses jurídicos da população em situação de 
vulnerabilidade”.2

Atualmente, a única obra que contempla a temática do Custus Vulnerabilis com pro-
fundidade é “Custus Vulnerabilis: A Defensoria Pública e o Equilíbrio nas relações Político-Jurí-
dicas dos Vulneráveis”, lançada recentemente por esses professores. 3

O art. 1.038, I, do CPC/15, dispõe em sua redação:

Art. 1.038. O relator poderá:
I – solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades 
com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e 
consoante dispuser o regimento interno.

A Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da CF/88, é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 
do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

1  Nesse sentido: A Defensoria como custös vulnerabilis e a advocacia privada. Disponível em https://www.conjur.
com.br/2017-mai-23/tribuna-defensoria-defensoria-custos-vulnerabilis-advocacia-privada Acesso em 07 de novembro de 
2019.

2  Disponível em https://www.conjur.com.br/2019-set-15/tribunais-admitem-atuacao-defensoria-custos-vulnerabilis 
Acesso em 07/11/2019.

3  FILHO, Edilson Santana Gonçalves.  ROCHA, Jorge Bheron. MAIA, Maurílio Casas.  Custos Vulnerabilis: A Defensoria 
Pública e o Equilíbrio nas relações Político-Jurídicas dos Vulneráveis. Belo Horizonte: CEI, 2020.
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coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 
desta Constituição Federal.

Desse modo, por todo exposto, tendo em conta que a tese proposta no recurso espe-
cial repetitivo irá, possivelmente, afetar outros recorrentes que não participaram diretamente 
da discussão da questão de direito, bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de consu-
midores potencialmente lesado e da necessidade da defesa do direito fundamental à saúde, a 
Defensoria Pública da União está legitimada para atuar como custos vulnerabilis.

QUESTÕES DE CONCURSO

Ano: 2017 / Banca: FCC / Órgão: DPE-SC / Prova: Defensor Público Substituto

Ao decidir, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 4.163, que qualquer 
política pública que desvie pessoas ou verbas para outra entidade, com o mesmo objetivo de 
prestar assistência jurídica gratuita, em prejuízo da Defensoria, insulta a Constituição da Repú-
blica, reforçou o modelo.
 
a) público de assistência jurídica gratuita.
b) de custos vulnerabilis.
c) de prestação de assistência jurídica suplementar e subsidiária.
d) da proteção à hipervulnerabilidade.
e) misto de assistência jurídica gratuita.

GABARITO: A

CABE RECURSO HIERÁRQUICO PRÓPRIO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONTRA 
PENALIDADE DISCIPLINAR APLICADA POR DELEGAÇÃO COM BASE NO DECRETO Nº 

3.035/1999

(X) Julgado importante!

Cabe recurso hierárquico próprio ao Presidente da República contra penalidade disciplinar 
aplicada por delegação com base no Decreto n. 3.035/1999. O cabimento de recurso 
administrativo dar-se-á na modalidade própria, ou seja, tendo em vista a estruturação 
orgânica da Administração Pública, o recurso é dirigido à própria autoridade delegante, 
que, no caso, é o Presidente da República. Isso porque o art. 14, § 3º, da Lei nº 9.784/1999 
estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação 
considerar-se-ão editadas pelo delegado.
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Processo 
e órgão 

julgador

MS 17.449-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 
maioria, julgado em 14/08/2019, DJe 01/10/2019  

Matéria e 
disciplina

DIREITO ADMINISTRATIVO. Servidor público federal. Processo administrativo 
disciplinar. Pena de demissão. Delegação de competência. Recurso 
hierárquico próprio ao Presidente da República. Cabimento.  

Dispositivos 
legais

Art. 84, inciso VI, e parágrafo único, da CF/88. Art. 141, I, da Lei nº 8.112/90.  
Art. 14, § 3º, da Lei nº 9.784/1999. Decreto nº 3.035/1999

COMENTÁRIOS

 O presente julgado versa sobre a possibilidade ou não de cabimento de recurso 
hierárquico próprio ao Presidente da República contra penalidade disciplinar aplicada por de-
legação com base no Decreto nº 3.035/1999.

 Esse Decreto delega competência para a prática de atos conforme o art. 84, inciso 
VI, e parágrafo único, da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não  
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públi-
cos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribui-
ções mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros 
de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da 
União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

 Por meio do decreto citado: 

“O Presidente da República delegou aos Ministros de Estado e ao Ad-
vogado-Geral da União a atribuição de julgar processos administrativos 
disciplinares e aplicar penalidades aos servidores públicos a eles vincu-
lados, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou dis-
ponibilidade.”

 Cumpre ressaltar que “o art. 141, I, da Lei n. 8.112/1990 dispõe que as penalidades 
disciplinares serão aplicadas “pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do 
Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se 
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tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao 
respectivo Poder, órgão, ou entidade”.

 Antes de prosseguirmos é necessário lembrar que recurso hierárquico próprio é 
aquele direcionado à autoridade superior dentro do mesmo órgão e da mesma estrutura da 
autoridade que proferiu a decisão. Por sua vez, o recurso hierárquico impróprio é direcionado à 
autoridade superior de outra estrutura da Administração.

 Afinal, é cabível o recurso hierárquico próprio ao Presidente da República contra 
penalidade disciplinar aplicada por delegação? Vejamos a posição do Superior Tribunal de Jus-
tiça:

O cabimento de recurso administrativo dar-se-á na modalidade própria, 
ou seja, tendo em vista a estruturação orgânica da Administração Públi-
ca, o recurso é dirigido à própria autoridade delegante, que, no caso, é o 
Presidente da República.
Além disso, nem a Lei Complementar n. 73/1993 nem a Lei n. 8.112/1990 
regulam a possibilidade de interposição de recurso administrativo em 
face de decisão prolatada em sede de processo administrativo discipli-
nar, razão pela qual são aplicáveis as disposições da Lei n. 9.784/1999. 
Nesse contexto, não há impedimento para que seja interposto recurso 
hierárquico próprio. Isso porque o art. 14, § 3º, da Lei n. 9.784/1999 es-
tabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de 
delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado. Além disso, ao tra-
tar da delegação, a Lei n. 9.784/1999 não estabeleceu nenhuma ressalva 
quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é apli-
cável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice 
para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante por-
que, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado 
no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o De-
creto n. 3.035/1999 não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade 
de interposição de recurso hierárquico.

 Assim, foi criada a seguinte tese: “cabe recurso hierárquico próprio ao Presiden-
te da República contra penalidade disciplinar aplicada por delegação com base no Decreto n. 
3.035/1999.”
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A RECEITA DERIVADA DA OPERAÇÃO DENOMINADA BACK TO BACK NÃO GOZA DE 
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS

(X) Relevante para provas federais

As operações de compra e venda realizadas no exterior por sociedade empresária brasileira 
não guardam relação com a operação de exportação de mercadorias. Isso porque é 
da própria essência da operação de exportação a saída de bens do território nacional, 
enquanto a operação triangular, denominada back to back, consiste em operações de 
compra e venda de bens no exterior. Assim, a receita derivada da operação denominada 
back to back não goza de isenção da contribuição do PIS e da COFINS.

Processo e 
órgão julgador

REsp 1.651.347-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 
unanimidade, julgado em 05/09/2019, DJe 24/09/2019  

Matéria e 
disciplina

DIREITO TRIBUTÁRIO. Compra e venda de bens realizadas no exterior. 
Operação triangular. Back to back. PIS e COFINS. Não isenção.  

Dispositivos 
legais

Art. 1º da Lei Complementar nº 7/70. Art. 1º da Lei Complementar nº 70/91. 
Art. 21 da Instrução normativa da Receita Federal de nº 1.911/2019.

COMENTÁRIOS
  
 O presente julgado versa sobre o Programa de Integração Social (PIS) e sobre a 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

 O PIS possui previsão na Lei Complementar nº 7 de 7 de setembro de 1970, veja-
mos:

Art. 1.º – É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de Integra-
ção Social, destinado a promover a integração do empregado na vida e 
no desenvolvimento das empresas.

 Por sua vez, a COFINS está prevista na Lei Complementar nº 70 de 30 de dezembro 
de 1991:

Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de 
Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep), fica instituída contribuição social para fi-
nanciamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da 
Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas 
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equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusiva-
mente às despesas com atividades fins das áreas de saúde, previdência 
e assistência social.

 É importante ressaltar que existe uma instrução normativa da Receita Federal de 
nº 1.911/2019 que elenca as hipóteses de isenção do PIS/COFINS:

Art. 21. A Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS não incidem sobre 
as receitas:
I - de exportação de mercadorias para o exterior

 Para compreendermos melhor o julgado, é necessário esclarecer o que é a opera-
ção back to back. Vejamos:

“A operação “Back to Back” é uma operação triangular de compra e ven-
da que ocorre quando uma empresa no Brasil adquire mercadorias do 
exterior para revender diretamente ao adquirente também localizada 
no exterior sem que a mercadoria transite fisicamente no território bra-
sileiro.
A operação “Back to Back” não é importação nem exportação de merca-
dorias. Para fins tributários não se aplicam as regras destas duas últimas 
operações mencionadas.
O produto é entregue diretamente ao adquirente pela empresa vende-
dora estrangeira, como se fosse uma operação de remessa por conta e 
ordem de terceiros, neste caso, pela empresa brasileira.
Enfatizamos que que a operação “Back to Back” não tem o trânsito da 
mercadoria no Brasil, consequentemente, não existe o desembaraço 
aduaneiro para nacionalização dos produtos.”
(Fonte: https://www.contabeis.com.br/artigos/5595/conhecendo-a-
-operacao-back-to-back-e-detalhes/. Acesso em 09/11/2019)

Dessa forma o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “as operações de compra 
e venda realizadas no exterior por sociedade empresária brasileira não guardam relação com 
a operação de exportação de mercadorias. Isso porque é da própria essência da operação de 
exportação a saída de bens do território nacional, enquanto a operação triangular, denominada 
back to back, consiste em operações de compra e venda de bens no exterior.”

 Nesse sentido: “nessa modalidade, o bem é adquirido pela pessoa brasileira no 
estrangeiro para que lá seja vendido. Em regra, o negócio se dá por conta e ordem do compra-
dor brasileiro, responsável somente pelo pagamento (operação financeira). Nesse contexto, a 
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receita derivada da operação de compra e venda, no exterior, não caracteriza receita de expor-
tação e, portanto, não goza de isenção da contribuição do PIS e da COFINS.”

 Assim, decidiu que a receita derivada da operação denominada back to back não 
goza de isenção da contribuição do PIS e da COFINS.    

INCIDÊNCIA DE IPI NA IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO PRÓPRIO

(X) Mudança de entendimento!

Incide o IPI na importação de automóvel por pessoas físicas para uso próprio, haja vista 
que tal cobrança não viola o princípio da não cumulatividade nem configura bitributação.

Processo e 
órgão julgador

REsp 1.396.488-SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019.

Matéria e 
disciplina

DIREITO TRIBUTÁRIO. Incidência de IPI na importação de veículo para uso 
próprio. Adequação ao entendimento firmado pelo STF.

Dispositivos 
legais Art. 46 do CTN.

COMENTÁRIOS

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é tributo de competência da União e 
incide, dentre outras hipóteses, no momento do desembaraço aduaneiro quando a mercadoria 
industrializada possui precedência estrangeira (art. 46, CTN).

Ao debater acerca da incidência do referido imposto, os contribuintes defendiam a 
impossibilidade de cobrança na hipótese de importação de veículo para uso próprio, visto que, 
segundo o entendimento sustentado, o IPI se encontra sujeito ao princípio da não cumulativi-
dade e, assim, haveria suposta bitributação.

Inicialmente, as Cortes Superiores – e notadamente o STJ no julgamento do REsp 
Repetitivo 1.396.488/SC (Tema n. 695/STJ) – acolheram a tese dos contribuintes e firmaram en-
tendimento pela impossibilidade da cobrança mencionada.

Em fevereiro de 2016, contudo, o STF, em sede de repercussão geral, fixou prece-
dente pela possibilidade da incidência do IPI, descartando a violação ao princípio da não 
cumulatividade:
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Incide o IPI em importação de veículos automotores por pessoa natu-
ral, ainda que não desempenhe atividade empresarial, e o faça para uso 
próprio.
(STF. Plenário. RE 723651/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
03/02/2019).

Diante do julgado emitido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça enten-
deu por bem revisitar a tese firmada na sistemática dos recursos repetitivos e, por conseguinte, 
admitir a incidência do IPI sobre a importação de veículos para uso próprio.

“Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, diante do efeito vinculante dos pro-
nunciamentos emanados em via de repercussão geral, passou a adotar o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal segundo o qual incide o IPI na importação de automóvel por pessoas 
físicas para uso próprio, haja vista que tal cobrança não viola o princípio da não cumulatividade 
nem configura bitributação.”

NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA QUALIFICADA COMO 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA

(X) Muito relevante para provas de concurso

A qualificação de imóvel como estação ecológica limita o direito de propriedade, o que 
afasta a incidência do IPTU.

Processo e 
órgão julgador

REsp 1.695.340-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019.

Matéria e 
disciplina DIREITO TRIBUTÁRIO.

Dispositivos 
legais Arts. 9º e 28 da Lei nº 9.985/2000. Arts. 32 e 34 do CTN.

COMENTÁRIOS

Segundo o art. 32 do CTN, “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a pro-
priedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado 
na zona urbana do Município”.
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Ocorre que, diante de determinadas circunstâncias, o bem imóvel pode ser afetado 
de tal modo que prejudique a sua disposição pelo respectivo titular. Um desse casos é a limita-
ção administrativa imposta por meio de normas ambientais.

Nesse sentido, ao prever a denominada Estação Ecológica, o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), regulado pela Lei nº 9.985/2000, determinou que tal área é 
de posse e domínio públicos, sendo as áreas particulares incluídas em seus limites sujeitas à 
desapropriação:

Art. 9º. A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da nature-
za e a realização de pesquisas científicas.
§ 1º. A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as 
áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de 
acordo com o que dispõe a lei.
§ 2º. É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educa-
cional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou 
regulamento específico.
§ 3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão res-
ponsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regu-
lamento.
§ 4º. Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecos-
sistemas no caso de:
I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;
II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;
III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científi-
cas;
IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do 
que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada 
de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no 
máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um 
mil e quinhentos hectares.

Diante de tal quadro, o STJ entendeu que a presença de imóvel particular inserido 
na unidade de conservação “Estação Ecológica” retira completamente os atributos relacio-
nados ao direito de propriedade e, por conseguinte, tal caso não se amolda à hipótese de inci-
dência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
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BENEFICIÁRIOS DAS FAIXAS DE RENDAS 1,5, 2 E 3 DO PROGRAMA MINHA CASA, 
MINHA VIDA E PRAZO CONTRATUAL CERTO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL 

(x) Pouca relevância para concursos.

Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa 
Minha casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, na aquisição 
de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, 
expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar 
vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o 
acréscimo do prazo de tolerância.

Processo 
e órgão 

julgador

Resp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2019, Dje 27/09/2019.

Matéria e 
disciplina

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Contrato de Promessa de Compra 
e Venda e Imóvel na Planta no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. 
Prazo certo para entrega do imóvel.

Dispositivos 
legais Arts. 4º, 6º, III, 46 e 54, do CDC. Art. 43-A da Lei nº 13.786/2018.

COMENTÁRIOS

Cumpre informar inicialmente que o Programa Minha Casa, Minha Vida é um pro-
grama de habitação federal do Brasil lançado em março de 2009, o qual subsidia a aquisição da 
casa ou apartamento próprio para famílias com renda até R$ 1,8 (hum mil e oitocentos reais), e 
facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda de até R$ 9 (nove) mil reais. 4

Destaca o julgado da Segunda Seção que esse programa não beneficia apenas os 
adquirentes de imóveis, mas também as empresas, que passam a ter acesso a parte do crédito 
tão logo ele é aprovado pelo agente financeiro. A possibilidade de comercialização de unidades 
futuras, antes do início das obras, também permite a incorporadora melhor planejamento do 
processo construtivo como um todo, inclusive sob o aspecto financeiro.

4  Faixa 1 – Até R$ 1.800,00 – Taxa de Juros 0. Faixa 1, 5 – De R$ 1.800,00 até R$ 2.600,00 – Taxa de Juros 5%, Faixa 2 – 
De R$ 2.600,00 até R$ 3.000,00 – Taxa de Juros de 6%.  De R$ 3.000,00 até R$ 4.000,00 – Taxa de Juros de 7%. Faixa 3 – Até R$ 
7.000,00 – Taxa de Juros de 8,16%; Até R$ 9.000,00 – Taxa de Juros de R$ 9,16%. Disponível em: https://www.jornalcontabil.
com.br/conheca-as-4-faixas-de-renda-do-programa-minha-casa-minha-vida-2018-e-saiba-qual-voce-esta/ . Acesso em 06 
de novembro de 2019.
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Desse modo, considerando o número de unidades vendidas, poderá a empresa ava-
liar a necessidade de contratar um mútuo5 com o agente financeiro, que lhe permita entregar a 
construção no prazo estipulado.

Deve-se reconhecer que, tratando-se de contratos que regulam as relações de consu-
mo, o aderente somente se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunida-
de de conhecimento prévio do seu conteúdo, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumi-
dor em diversos dispositivos:

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dig-
nidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmo-
nia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumi-
dor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações represen-
tativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de con-
sumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade 
de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constitui-
ção Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores;
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos 
seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;
V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de con-
trole de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de 
mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização inde-
vida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e 
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

5   O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. Coisas fungíveis é a característica de bens que podem ser substituí-
dos por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade (p.e., dinheiro).
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VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e servi-
ços, com especificação correta de quantidade, características, compo-
sição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem.

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão 
os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conheci-
mento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem 
redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido apro-
vadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente 
pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa 
discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.  
§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor de-
verão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil com-
preensão.

Insurge o julgado que os contratos de promessa de compra e venda de imóvel ca-
racterizam-se como adesão6, uma vez que suas cláusulas e condições são redigidas de forma 
unilateral, segundo o interesse das incorporadoras. Desse modo, não faz efeito que se estipule 
um prazo certo e expresso, se ele for fixado apenas de modo estimativo e condicional, fican-
do vinculado ainda, a um evento futuro, no caso, à data de obtenção do financiamento pelo 
adquirente ou àquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato, levando 
em consideração, portanto, o caráter de adesão. 

Consequentemente, acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a en-
trega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador, a ponto de afastar, 
inclusive, o próprio risco da atividade, que pertence à empresa. Vale lembrar que, nesse perío-
do, é permitida a atualização monetária pelo Índice Nacional da Construção Civil, bem como de 
juros de obra.

Apesar de o início da construção depender da reunião de um grupo de adquirentes, 
a tese fixada no presente julgamento, será aplicada apenas às faixas de renda 1,5, 2 e 3, em 

6  O  contrato  de adesão  é uma espécie de contrato celebrado entre duas partes, em que os direitos, deveres e 
condições são estabelecidos pelo proponente, sem que o aderente possa discutir ou modificar seu conteúdo ou que tem 
esse poder de forma bastante limitada.
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relação às quais as contratações muito se assemelham às realizadas no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação7. Logo, para estes seguimentos específicos, é importante acentuar, 
as unidades futuras são transacionadas não apenas no início da construção, mas também ao 
longo ou ao seu final, razão pela qual esse período destinado à captação dos promissários 
compradores já faz parte do planejamento inicial do projeto como um todo, por se tratar de 
algo inerente à própria natureza da negociação.

Por fim, deverá ser acrescido tão somente o prazo de tolerância de 180 (cento e oi-
tenta) dias, já admitido pela jurisprudência da Corte e agora incorporado ao nosso sistema ju-
rídico – para os contratos futuros – pelo art. 43-A da Lei nº 13.786/2018, que dispõe da seguinte 
redação: 

Art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos 
da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão 
do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma 
clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do 
adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo in-
corporador.

PREJUÍZO PRESUMIDO DO CONSUMIDOR EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO 
PRAZO EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO DO 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA

(x) Pouca relevância para concursos.

Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa 
Minha casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, no caso de 
descumprimento do prazo para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o 
prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, 
a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor 
locatício de imóvel assemelhado, com terno final na data da disponibilização da posse 
direta ao adquirente da unidade autônoma.

Processo e 
órgão julgador

Resp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2019, Dje 27/09/2019.

7  O SFH foi criado pela Lei nº 4.380/64 e é o sistema de financiamento imobiliário mais utilizado no país. Usa recursos 
das contas de poupança ou repassados pelo FGTS no financiamento da aquisição e construção de imóveis residenciais.
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Matéria e 
disciplina

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Lucros Cessantes no 
financiamento em razão do descumprimento do prazo para entrega do 
imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

Dispositivos 
legais

Art. 389 do Código Civil. Art. 7°-B, I e II, da Lei nº 11.977/2009 (Dispõe sobre 
o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária 
de assentamentos localizados em áreas urbanas).

COMENTÁRIOS

A jurisprudência da Corte é pacífica quanto ao cabimento de lucros cessantes8, no 
âmbito de financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional, em razão do descumprimento 
do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, incidindo a pre-
sunção de prejuízo do promitente comprador. 

Aduz o julgado que o fato de o imóvel ter sido adquirido sob a disciplina do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida, não afasta a presunção de prejuízo.

A indenização deve corresponder, por isso, à privação injusta do uso do bem e encon-
tra fundamento não necessariamente na interrupção da percepção dos frutos ou pela frustra-
ção daquilo que razoavelmente poderia lucrar, mas na própria demora pelo cumprimento da 
obrigação, conforme dispõe o art. 389 do CC/02:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regu-
larmente estabelecidos, e honorários de advogado.

 
Destaca ainda o julgado que, nos contratos submetidos à modalidade do Programa 

Minha Casa, Minha Vida, não há nenhuma influência de que o comprador fique impossibilita-
do de alugar ou vender o imóvel antes de sua quitação, nos termos do que dispõe o art. 7°-B, 
I e II, da Lei nº 11.977/2009:

Art. 7º-B. Acarretam o vencimento antecipado da dívida decorrente de 
contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em ga-
rantia firmado, no âmbito do PMCMV, com o FAR:
I - a alienação ou cessão, por qualquer meio, dos imóveis objeto de ope-
rações realizadas com recursos advindos da integralização de cotas no 
FAR antes da quitação de que trata o inciso III do § 5o do art. 6o-A desta 
Lei;

8  Lucros Cessantes são prejuízos causados pela interrupção de qualquer das atividades de uma empresa ou de um 
profissional liberal, no qual o objeto de suas atividades é o lucro.
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II - a utilização dos imóveis objeto de operações realizadas com recur-
sos advindos da integralização de cotas no FAR em finalidade diversa da 
moradia dos beneficiários da subvenção de que trata o inciso I do art. 
2o desta Lei e das respectivas famílias.

Entretanto, essa situação diz respeito APENAS à relação jurídica estabelecida entre o 
adquirente do imóvel e o órgão estatal, não podendo por isso, seus efeitos perpassarem para o 
negócio de compra e venda celebrado com a incorporadora, que é regido por regras protetoras 
específicas.

Por fim, o termo final da indenização deverá corresponder à data do recebimento 
da unidade pelo adquirente, mediante a entrega das chaves, por ser o momento em que ele 
tem a efetiva posse do imóvel, fazendo cessar, por conseguinte, o fato gerador do dever de re-
paração, salvo disposição contratual diversa, que lhe seja mais favorável.

Desse modo, ao ser evidenciado o atraso imotivado na entrega da obra, é devido o 
pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acres-
cida apenas do prazo de tolerância, a ser calculada com base no valor locatício de imóvel 
assemelhado, apurado em liquidação de sentença.

NÃO CABIMENTO DE JUROS DE OBRA OU ENCARGO EQUIVALENTE EM CASO DE 
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES EM PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA

(x) Pouca relevância para concursos.

Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa 
Minha casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, é ilícito cobrar 
do adquirente juros de obra ou encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato 
para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Processo e 
órgão julgador

Resp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2019, Dje 27/09/2019.

Matéria e 
disciplina

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Promessa de Compra e Venda 
de Imóvel. Atraso na Entrega das Chaves. 

Dispositivos 
legais

Lei nº 11.977/2009 (Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – 
PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em 
áreas urbanas).
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COMENTÁRIOS

No tocante ao Programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade do crédito asso-
ciativo9, é legal a incidência de juros de obra10 durante o período de construção do imóvel, 
cessando a sua aplicação com a entrega da unidade, quando terá início a fase de amortização 
do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro.

Ressalta o julgado da Segunda Seção que, durante esse período, o valor a ser fi-
nanciado permanece congelado, e, até que a obra seja concluída, o promissário11 comprador 
pagará tão somente encargos que contemplam os juros, atualização monetária, seguro de vida 
e de danos ao imóvel e, se for o caso, taxa de administração. 

Após a entrega do bem, inicia-se efetivamente a fase de abatimento da dívida.  Im-
portante ressaltar que, havendo atraso na entrega do empreendimento, afigura-se descabido 
imputar ao adquirente o ônus de arcar com juros de evolução da obra no período de mora da 
ré até a efetiva entrega das chaves, uma vez que não se pode penalizar o mutuário com referida 
incidência, considerando não ter sido ele quem deu causa ao atraso. Por fim, deve-se conside-
rar que, após o período de entrega das chaves, o comprador passa a ter a legítima expectativa 
de destinar recursos a amortização do seu saldo de débito.

9  Trata-se de uma linha de crédito para financiamento da produção de empreendimentos habitacionais, da reabili-
tação de empreendimentos urbanos e da produção de lotes urbanizados, com recurso do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, vinculada ao programa de Carta de Crédito Associativo, com financiamento direto às pessoas físicas (benefi-
ciário final), formalizando mediante parceria com uma Entidade Organizadora e interveniência de uma empresa do ramo da 
construção civil. Disponível em:  http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/imovel_plan-
ta_associativo/saiba_mais.asp  Acesso em 07 de novembro de 2019.

10  Os “juros de obra” são cobrados dos mutuários - compradores – a partir da assinatura do contrato de financia-
mento habitacional (SFH) com a Caixa Econômica Federal. Durante o período em que o empreendimento está em constru-
ção, a Caixa Econômica Federal libera – gradativamente – o montante financiado pelo mutuário (comprador/consumidor) 
à Construtora, de acordo com a evolução da obra. Sobre tais quantias incide a taxa de juros do contrato de financiamento 
habitacional, a qual é paga mensalmente pelos financiados. Ocorre, entretanto, que nesse período de construção do imóvel, 
a prestação mensal do financiamento é composta tão somente pelos referidos juros (de obra) e encargos acessórios, ou seja, 
não há amortização do saldo financiado! Em outras palavras, durante o período das obras, os consumidores pagam à Caixa 
Econômica Federal apenas juros.

11  Promissário é o indivíduo em favor do qual se faz uma promessa. 
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CESSAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO CASO DE 
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 

(x) Pouca relevância para concursos.

Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa 
Minha casa, Minha Vida, o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o 
período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor 
com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser 
substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais 

Processo e 
órgão julgador

Resp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2019, Dje 27/09/2019.

Matéria e 
disciplina

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Promessa de Compra e Venda 
de Imóvel. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o 
período de tolerância. 

Dispositivos 
legais

Art. 476 do CC/02. Lei nº 11.977/2009 (Dispõe sobre o Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos 
localizados em áreas urbanas).

COMENTÁRIOS

Observa o julgado da Segunda Seção que, se a construtora deixar de entregar a uni-
dade autônoma no prazo previsto, pode o adquirente do imóvel sustar as parcelas do preço que 
se venceram no mesmo prazo e em datas posteriores a tal prestação, invocando a exceptio non 
adimpleti contractus12, conforme dispõe o art. 476 do CC/02: 

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Entretanto, a suspensão da exigibilidade das parcelas do preço não afasta a incidên-
cia da atualização monetária13 sobre o saldo devedor, salvo nas hipóteses em que tal atraso 
derivar de comprovada má-fé da empresa.

12  Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes antes de cumprir a sua obrigação pode exigir o implemento da 
obrigação do outro.

13   Sobre atualização monetária, verificar: https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI275087,91041-STJ+fixa+te-
ses+sobre+correcao+monetaria+e+juros+moratorios+nas Acesso em 07 de novembro de 2019.
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Os valores das parcelas devem ser atualizados desde a data de vencimento previs-
ta no contrato até o efetivo pagamento, como simples modo de preservação do valor real da 
moeda, sem representar, portanto, um benefício para a parte inadimplente ou punição para o 
adquirente.

Nesse sentido, ambas as Turmas que integram a Segunda Seção da Corte firmaram 
o entendimento de que, embora o descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto do 
compromisso de venda e compra não constitua causa de suspensão da incidência de correção 
monetária sobre o saldo devedor, tal fato autoriza a substituição do indexador setorial, em re-
gra, o INCC (Índice Nacional de Custo de Construção), pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), índice oficial calculado pelo IBGE, salvo se aquele for menor. 

De acordo com o julgado, esta solução mostra-se mais adequada ao reequilíbrio da 
relação contratual, nos casos de atraso na conclusão da obra, não devendo ser implementada 
a substituição do indexador específico do saldo devedor pelo geral apenas quando o índice 
previsto contratualmente for mais favorável ao consumidor, avaliação que se dará com o trans-
curso da data limite estipulada no contrato para a entrega da unidade, incluindo-se eventual 
prazo de tolerância.

PRESCRIÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR

(x) Muito relevante para provas de concursos

É quinquenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em 
boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou 
o serviço de assistência médico-hospitalar para seus empregados.

Processo e 
órgão julgador

Resp 1.763.160-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 
por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019

Matéria e 
disciplina DIREITO CIVIL. Ação de Cobrança. Relação Contratual entre Empresas.

Dispositivos 
legais Arts. 205 e 206, § 5°, do CC/02.
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COMENTÁRIOS

Conforme disposição expressa do art. 205 do CC/02: “A prescrição ocorre em dez anos, 
quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Este prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo 
ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior.

No caso em comento, apesar de existir uma relação contratual entre as partes, tra-
ta-se de ação ajuizada pela operadora do plano de saúde em face de empresa que contratou a 
assistência médico-hospitalar para seus empregados. Verifica-se que a ação de cobrança está 
amparada em um boleto de cobrança e que o pedido se limita ao valor constante no documen-
to. Desse modo, seria possível enquadrar tal hipótese no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, cuja 
redação aduz:

Art. 206. Prescreve:
§ 5° Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 
público ou particular.

Por fim, destaca o julgado que o boleto bancário não constitui uma obrigação de 
crédito por si só, mas pode amparar execução extrajudicial quando acompanhado de outros 
documentos que comprovem a dívida.

POSSIBILIDADE DE USO DA EXPRESSÃO DE MARCA DE ALTO RENOME POR 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

(x) Muito relevante para provas de concursos

O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a 
possibilidade de utilizá-la no nome de um empreendimento imobiliário.

Processo e 
órgão julgador

Resp 1.763.160-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por 
unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019

Matéria e 
disciplina DIREITO EMPRESARIAL. Registro de uma expressão como marca.

Dispositivos 
legais

Lei nº 9.279/1996 (Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial).
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COMENTÁRIOS

Cumpre esclarecer inicialmente que marca é a representação simbólica de uma en-
tidade, qualquer que ela seja, algo que permite identifica-la de um modo imediato como um 
sinal de presença, podendo ser um símbolo ou um ícone.

Aduz o julgado que a marca é um sinal de distinção que tem por funções principais 
identificar e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Destaca que nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não go-
zam de exclusividade, portanto, são passíveis de receberem idêntica denominação.

Nomes atribuídos aos edifícios não qualificam produtos ou serviços, apenas confe-
rem uma denominação para o fim de individualizar o bem, sendo assim de livre atribuição pelos 
seus titulares. Já o registro de uma expressão como marca, não afasta a possibilidade de utilizá-
-la no nome de um edifício. 

A exclusividade conferida pelo direito das marcas se limita às atividades empresa-
riais, sem atingir, portanto, os atos da vida civil.

CLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO EM ÚLTIMO ANO DE 
MANDATO OU LEGISLATURA

(X) Pouca relevância para concursos.

O delito do art. 359-C do Código Penal é próprio ou especial, só podendo ser cometido por 
agentes públicos titulares de mandato ou legislatura.

Processo e 
órgão julgador

AREsp 1.415.425-AP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por 
unanimidade, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019.

Matéria e 
disciplina DIREITO PENAL. Direito Eleitoral. Classificação dos Crimes.

Dispositivos 
legais Art. 359-C do Código Penal.

COMENTÁRIOS

O Código Penal prevê no Capítulo relativo aos crimes contra as finanças públicas, o 
seguinte tipo penal: 
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Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últi-
mos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja des-
pesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste 
parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida 
suficiente de disponibilidade de caixa:  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O precedente em questão discutiu a classificação do crime: se crime comum ou pró-
prio, ou seja, que somente pode ser praticado pelo sujeito ativo que possua uma característica 
especial

Entendeu o STJ que o crime é próprio ou especial porque somente pode ser come-
tido pelos agentes públicos titulares de mandato ou legislatura, representantes dos órgãos 
e entidades indicados no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal)14, pois apenas tais pessoas têm atribuição para assunção de obrigações. 

CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO E ATIPICIDADE

( X ) Pouca relevância para concursos.

A conduta de adulterar placa de veículo semirreboque é formalmente atípica.

Processo e 
órgão julgador

RHC 98.058-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, 
julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019

Matéria e 
disciplina DIREITO PENAL. Crimes contra a fé pública.

Dispositivos 
legais Art. 311 do CP.

COMENTÁRIOS

O precedente analisado discute a subsunção de fato ao tipo penal de adulteração de 
sinal de veículo automotor, previsto no Código Penal: 

14   [...] § 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão: I - o Ministério Público; II - no Poder Legislativo: a) Federal, 
as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; c) do 
Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o 
Tribunal de Contas do Município, quando houver; III - no Poder Judiciário: a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da 
Constituição; b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.
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Adulteração de sinal identificador de veículo automotor 
Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal 
identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamen-
to:)
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.   
§ 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em 
razão dela, a pena é aumentada de um terço.   
§ 2º - Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui 
para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, 
fornecendo indevidamente material ou informação oficial.    

No caso analisado, a adulteração ocorreu em sinal identificador de semirreboque. 
Entendeu o STJ que o semirreboque não pode ser equiparado a veículo automotor, sendo a 
adulteração de sinal deste veículo atípica. De fato, argumentou-se que o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB)15, ao definir as categorias de veículos dispõe que:

Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I - quanto à tração:
a) automotor;
b) elétrico;
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;

Assim, o CTB diferencia os veículos automotores dos veículos semirreboques, mo-
tivo pelo qual a conduta de adulterar placa de semirreboque é formalmente atípica, pois não 
se amolda à previsão do art. 311, caput, do Código Penal, que prevê como crime a conduta de 
adulteração em relação a veículo automotor, não trazendo em sua descrição típica o termo se-
mirreboque.

15  Lei 9.503/97.
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HEDIONDEZ DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO

(X) Julgado importantíssimo!

A qualificação de hediondez aos crimes do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, inserida pela Lei n. 
13.497/2017, abrange os tipos do caput e as condutas equiparadas previstas no seu parágrafo 
único.

Processo e 
órgão julgador

HC 526.916-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, por unanimidade, 
julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019.

Matéria e 
disciplina DIREITO PENAL. Crimes hediondos.

Dispositivos 
legais Art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90. Art. 16 da Lei nº 10.826/03.

COMENTÁRIOS

A Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90) tem sido fruto de constantes alterações 
ao longo dos últimos anos. Dentre estas alterações, houve a inclusão como delito hediondo do 
art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), fruto da alteração promovida pela Lei 
nº 13.497/17. Vejamos a alteração citada: 

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipifica-
dos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
consumados ou tentados:                    
[...]
Parágrafo único.  Consideram-se também hediondos o crime de genocí-
dio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, 
e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no 
art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou 
consumados.   
  

Assim, o crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, a partir da referenciada al-
teração legislativa, passa a ser incluído no rol dos crimes hediondos. Ocorre que, com a edição 
da lei, surgiu discussão na doutrina se a característica da hediondez trazida se aplica ao caput 
do art. 16, somente, ou também inclui as figuras equiparadas, previstas no parágrafo único 
do artigo em questão. Para melhor compreensão, vejamos a literalidade do art. 16:

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
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Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depó-
sito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 
munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identifica-
ção de arma de fogo ou artefato;
II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la 
equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de 
dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito 
ou juiz;
III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incen-
diário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar;
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com 
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, su-
primido ou adulterado;
V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, 
acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e
VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, 
de qualquer forma, munição ou explosivo.

É de se notar que as condutas previstas no parágrafo único não são diretamente 
relacionadas à conduta de portar arma de fogo de uso restrito sem autorização, o que levou 
uma parcela da doutrina a defender a hediondez apenas do caput. 

De forma contrária, entendeu o STJ que o parágrafo único acresce figuras equipara-
das em gravidade e resposta criminal, sendo considerado equivalente o dano social e equiva-
lente também a necessária resposta penal, salvo ressalva expressa. Desta forma, como a altera-
ção legislativa não indicou expressamente apenas o caput do artigo como crime hediondo, as 
figuras equiparadas devem receber igual tratamento, sendo, portanto, também, hediondas. 
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REGRAS DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO E APLICAÇÃO AO RITO ESPECIAL DOS 
TRIBUNAIS

(X) Pouca relevância para concursos.

Ao rito especial da Lei n. 8.038/1990 aplicam-se, subsidiariamente, as regras do 
procedimento ordinário (art. 394, § 5º, CPP), razão pela qual eventual rejeição da denúncia 
é balizada pelo art. 395 do CPP, ao passo que a improcedência da acusação (absolvição 
sumária) é pautada pelo disposto no art. 397 do CPP.

Processo e 
órgão julgador

APn 923-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por unanimidade, 
julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019 

Matéria e 
disciplina DIREITO PROCESSUAL PENAL. Procedimentos especiais.

Dispositivos 
legais Arts. 394, § 5º, 395 e 397 do CPP.

COMENTÁRIOS

O precedente envolve os ritos processuais penais previstos no ordenamento jurídico 
pátrio. É sabido que o tema vem tratado no Código de Processo Penal:

Art. 394.  O procedimento será comum ou especial.            
§ 1º O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:            
I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima comina-
da for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;           
II - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima comina-
da seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;           
III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, 
na forma da lei.           
§ 2º Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo dispo-
sições em contrário deste Código ou de lei especial.            
§ 3º Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento 
observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código.            
§ 4º As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos 
os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados 
neste Código.            
§ 5º Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário 
e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário.    
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Nota-se que o CPP prevê a aplicação das normas do procedimento ordinário aos ri-
tos especiais. No caso julgado, discutiu-se se, no rito especial previsto pela Lei nº 8038/9016, no 
qual não há expressa previsão de absolvição sumária, seria este instituto, bem com a regra que 
prevê a rejeição da denúncia, previstos no rito ordinário, aplicáveis ao procedimento especial 
em questão.

Decidiu-se que consoante a previsão do art. 394, § 5º, do CPP, ao procedimento es-
pecial da Lei nº 8.038/1990 devem ser aplicadas, subsidiariamente, as regras do procedimen-
to ordinário. Diante dessa circunstância, o exame da aptidão da denúncia deve ser balizado 
pelo art. 39517 do CPP, ao passo que o da improcedência da acusação (absolvição sumária) deve 
ser pautado pelo disposto no art. 39718 do CPP.

Caso não estejam presentes os elementos enumerados no art. 395 do CPP, a denún-
cia deve ser recebida e, assim, em consequência, verificada a possibilidade de exame imediato 
do mérito da pretensão punitiva penal, que é hipótese de verdadeiro julgamento antecipado 
de mérito, com possibilidade de absolvição sumária fundamentada no art. 397 do CPP. Desse 
modo, se para a rejeição da denúncia são examinados aspectos preponderantemente proces-
suais, para a improcedência da acusação, com a absolvição, é examinado o mérito da pretensão 
punitiva penal.

PRISÃO DOMICILIAR E FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO NO PERÍODO NOTURNO

(X) Julgado importantíssimo!

Reeducando, em prisão domiciliar, pode ser autorizado a se ausentar de sua residência 
para frequentar culto religioso no período noturno.

Processo e 
órgão julgador

REsp 1.788.562-TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, por unanimidade, 
julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019.

16  Que dispõe sobre normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça 
e o Supremo Tribunal Federal.

17  Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto proces-
sual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.        

18  Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver suma-
riamente o acusado quando verificar:            
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;            
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;            
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou          
IV - extinta a punibilidade do agente.            
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Matéria e 
disciplina DIREITO PROCESSUAL PENAL. Execução penal. Prisão domiciliar.

Dispositivos 
legais Súmula Vinculante nº 26. Art. 5º, VI, e VII, da CRFB. Art. 24 da LEP.

COMENTÁRIOS

O caso analisado envolve preso que cumpre pena no regime semiaberto em prisão 
domiciliar, por falta de vagas em estabelecimento prisional, conforme vem sendo amplamente 
permitido pelos Tribunais Superiores, inclusive com a edição da súmula vinculante 56:

Súmula Vinculante nº 56: A falta de estabelecimento penal adequado 
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gra-
voso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 
641.320/RS.

 Ocorre que, ao permitir a prisão domiciliar o Juiz da Execução fixou algumas con-
dições ao apenado, entre elas o recolhimento em seu endereço domiciliar até às 19h00min. Em 
razão disto, o apenado pugnou pela possibilidade de participar de culto religioso, que ocorre-
ria após as 19hs, pedido que foi indeferido nas instâncias ordinárias, sob o argumento, dentre 
outros, de que permitir que o reeducando se ausente de sua residência em período noturno, 
estando ele cumprindo a pena em prisão domiciliar, quando poderia estar cumprindo a pena 
nas condições do regime semiaberto, mesmo que para fins religiosos, seria por demais benéfico 
ao reeducando e não atenderia às finalidades da pena.

Analisando a situação, o STJ entendeu que que o cumprimento de prisão domiciliar 
não impede a liberdade de culto, quando compatível com as condições impostas ao reedu-
cando, atendendo à finalidade ressocializadora da pena e assegurando direito expressamente 
previsto na Constituição Federal19 e na Lei de Execução Penal. Senão vejamos:

Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos 
presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços 
organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de 
instrução religiosa. 
§1º No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religio-
sos. 

19  O direito à assistência religiosa está previsto no 5º, VI, e VII, da CRFB e assegura a inviolabilidade da liberdade de 
crença, o livre exercício dos cultos religiosos e a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de interna-
ção coletiva.
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§ 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de ati-
vidade religiosa.

Ademais, é possível o controle do horário e a delimitação da área percorrida por 
meio do monitoramento eletrônico, motivo pelo qual o comparecimento a culto religioso não 
representa risco ao cumprimento da pena. Logo, admite-se ao executado, em prisão domiciliar, 
ausentar-se de sua residência para frequentar culto religioso, no período noturno.

LEI MARIA DA PENHA E CONSEQUÊNCIAS DA RECONCILIAÇÃO ENTRE VÍTIMA E 
AGRESSOR – INDENIZAÇÃO CIVIL

(X) Julgado importantíssimo!

A reconciliação entre a vítima e o agressor, no âmbito da violência doméstica e familiar con-
tra a mulher, não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor 
mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

Processo e 
órgão julgador

REsp 1.819.504-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, 
julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019

Matéria e 
disciplina

DIREITO PROCESSUAL PENAL. Indenização civil. Lei maria da penha. 
Reconciliação.

Dispositivos 
legais Art. 387, IV, do CPP.

COMENTÁRIOS

A reforma processual penal de 2008 incluiu no CPP a possibilidade de fixação na sen-
tença penal, pelo juiz criminal, de indenização civil mínima, evitando que a vítima tenha que 
adentrar com processo cível para fixar tal valor, que pese ainda ser possível a ação civil, caso a 
vítima busque um valor maior do que o mínimo fixado pelo juiz criminal.  Vejamos: 

Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória:              
I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no 
Código Penal, e cuja existência reconhecer;
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva 
ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos 
arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal;            
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;            
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IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infra-
ção, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;   
 

No caso analisado, o juiz, ao condenar o agressor, deixou de fixar indenização civil, 
considerando que a situação configuraria mero aborrecimento.

De forma contrária, a Corte entendeu que o dano moral decorrente de agressão con-
tra a mulher é presumido (dano moral  in re ipsa), conforme entendimento já dominante no 
STJ, sendo desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação 
de valor indenizatório mínimo, uma vez comprovada a prática delitiva. Isto porque a atitude de 
violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descré-
dito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Vejamos o precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV, DO 
CPP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGI-
MENTAL DESPROVIDO. 1. “Em se tratando de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual 
dispensa prova para sua configuração.” (REsp 1.651.518/MS, Rel. Minis-
tro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 
13/06/2017) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1.675.877/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017)

Ademais, entendeu o STJ que a posterior reconciliação entre a vítima e o agressor 
não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto 
no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse 
sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do 
título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação proces-
sual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima.
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ACEITAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL E TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL

(X) Julgado importantíssimo!

A concessão do benefício da transação penal impede a impetração de habeas corpus em 
que se busca o trancamento da ação penal.

Processo e 
órgão julgador

HC 495.148-DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por 
maioria, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019.

Matéria e 
disciplina DIREITO PROCESSUAL PENAL. Lei 9.099/95. Transação penal.

Dispositivos 
legais Art. 76 da Lei nº 9.099/95.

COMENTÁRIOS

O benefício da transação penal está previsto na Lei dos Juizados Especiais, mais es-
pecificamente no art. 76: 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal 
pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério 
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direi-
tos ou multas, a ser especificada na proposta.
[...]

Trata-se de instituto despenalizador pré-processual, pois oferecido, em regra, antes 
do oferecimento da denúncia, com a finalidade de evitar o processo, desde que o assistido cum-
pra penas restritivas de direitos ou multa.

No julgado analisado pelo STJ, o investigado aceitou o benefício da transação penal 
e, após a aceitação, impetrou Habeas Corpus para discutir a justa causa para propositura da 
ação penal, pugnando pelo trancamento da ação. 

Entendeu o STJ que seria inviável esta discussão após a celebração do acordo, pois 
não há ação penal instaurada que se possa trancar, sendo impossível a impetração de habeas 
corpus neste caso, não significando malferimento à garantia constitucional insculpida no art. 
5º, LXVIII, da Constituição Federal:
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LXVIII - conceder-se-á  habeas corpus  sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de loco-
moção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Ressaltou ainda o STJ que seria incompatível e contraditório com o instituto da 
transação permitir que se impugne em juízo a justa causa de ação penal que, a bem da verdade, 
não foi deflagrada.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL

(X) Pouca relevância para concursos.

A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição 
exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com relação às condutas 
praticadas antes da Lei n. 12.683/2012, a presença de indícios suficientes de que o objeto 
material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de uma daquelas infrações 
penais mencionadas nos incisos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

Processo e 
órgão julgador

APn 923-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por unanimidade, 
julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019 

Matéria e 
disciplina DIREITO PROCESSUAL PENAL. Requisitos da denúncia.

Dispositivos 
legais Art. 41 do CPP.

COMENTÁRIOS

O precedente envolve o tema da justa causa para a ação penal no crime de lavagem 
de dinheiro. É sabido que a denúncia, para qualquer crime, deve conter elementos mínimos 
que justificam a persecução penal (JUSTA CAUSA), preenchendo os requisitos do art. 41 do 
CPP. De fato, a ideia de justa causa orbita dentro da análise da existência de indícios mínimos 
de autoria20 para se iniciar uma ação penal. Assim, é preciso ter um mínimo de elementos que 
indiquem a possibilidade de autoria do réu, devendo também ser lembrado que um dos requi-
sitos da denúncia é exatamente a descrição pormenorizada do fato criminoso21. 

20  Além da prova da materialidade.

21  CPP, Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qua-
lificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o 
rol das testemunhas.



37

INFORMATIVO 657
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Especificamente em relação ao crime de lavagem de dinheiro, em sua redação atual, 
necessária a demonstração mínima da prática do núcleo verbal, conforme descrição típica 
abaixo:

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenien-
tes, direta ou indiretamente, de infração penal.      
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.                   
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utiliza-
ção de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:                     
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, 
tem em depósito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos ver-
dadeiros.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:                 
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valo-
res provenientes de infração penal;                      
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de 
que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes 
previstos nesta Lei.

No caso posto, a situação envolveu o crime em questão antes das alterações22 da Lei 
nº 12.683/2012, quando a imputação do crime de lavagem de dinheiro exigia que a denúncia 
apontasse a suposta prática de um dos crimes antecedentes, previstos expressamente nos in-
cisos do art. 1º da Lei nº 9.613/199823, pois, até então, a adequação típica de uma determinada 
conduta ao crime de lavagem exigia que os bens, direitos ou valores tivessem sido provenien-
tes, direta ou indiretamente, de uma daquelas infrações penais enumeradas no rol do citado 
dispositivo legal. 

22  Confira a redação, antes das citadas alterações:
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos 
ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
II – de terrorismo e seu financiamento;                    
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer 
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;
VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa.
VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal).                    
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.

23  Conforme transcrito acima, o tipo penal não mais indica crimes antecedentes específicos.
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Ainda sob a égide da legislação anterior, o entendimento dos tribunais superiores 
era o de que o processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo Princípio 
da Autonomia, não se exigindo prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais 
exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1º do referido diploma legal, bastando a 
existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em algumas das 
condutas ali previstas.

Foi exatamente neste sentido que entendeu o STJ haver justa causa na situação ana-
lisada. Isto porque, como dito, a aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro 
não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com 
relação às condutas praticadas antes da Lei nº 12.683/12, a presença de indícios suficientes de 
que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de uma daquelas 
infrações penais mencionadas nos incisos do art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Alertou o STJ que a denúncia em questão continha a correta delimitação dos fatos e 
da conduta do acusado em relação à suposta prática do crime do art. 1º da Lei nº 9.613/98, não 
havendo, por consequência, prejuízo a seu direito de ampla defesa, considerando que a justa 
causa estava presente com base nos documentos obtidos na residência do acusado por meio 
de busca e apreensão, depoimento de testemunha e dados obtidos mediante a quebra de sigilo 
bancário devidamente autorizada.

Ressaltou, por fim, que o tipo penal do art. 1º da Lei nº 9.613/98 é de ação múltipla ou 
plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição 
típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dis-
simulação; reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos 
do processo de branqueamento.

Assim, considerou haver indício razoável de que as movimentações financeiras te-
nham sido praticadas de  forma  autônoma  em relação ao crime antecedente (autolavagem) e 
utilizadas como forma de ocultação da alegada origem criminosa dos valores,  mediante  dis-
tanciamento do dinheiro de sua alegada origem criminosa  pela  transferência  de titularidade 
de quantias vultosas entre   contas   bancárias   de   titularidade   de  terceiros,  mas supostamen-
te  controlada  pelo acusado, não sendo, pois, manifesta a atipicidade da conduta.
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COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR

(x) Muito relevante para provas da DPU e Justiça Militar

É competente a Justiça Militar, na forma do art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar, para conduzir 
inquérito policial no qual se averiguam condutas que têm, no mínimo, potencial para causar 
prejuízo à Administração Militar (e/ou a seu patrimônio), seja decorrente da percepção ilegal 
de proventos de reforma por invalidez permanente que se revelem incompatíveis com o 
exercício de outra atividade laboral civil, seja em virtude da apresentação de declaração falsa 
perante a Marinha do Brasil.

Processo e 
órgão julgador

CC 167.101-DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2019, DJe 02/10/2019.

Matéria e 
disciplina DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. Competência.

Dispositivos 
legais Art. 9º, III, “a”, DO CPM.

COMENTÁRIOS

O presente conflito de competência discute o âmbito de atuação da Justiça Militar. É 
sabido que a Justiça Militar tem competência, em constância com o disposto no Código Penal 
Militar (CPM), para julgar militares reformados caso pratiquem crime militar. Vejamos: 

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por 
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só 
os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem 
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de 
atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar 
ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vi-
gilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantona-
mento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar 
em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilân-
cia, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciá-
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ria, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a 
determinação legal superior. 
       

No caso analisado, determinado militar, reformado por invalidez, acumulou sua apo-
sentadoria por invalidez permanente recebida da Marinha do Brasil com vencimentos de cargo 
público exercido, na mesma ocasião, na Empresa Brasileira de Infraestrutura (INFRAERO), e, 
ao prestar declarações à Marinha, negou a acumulação de cargos públicos. Por esta razão foi 
aberto inquérito policial militar para apurar a suposta prática de delitos decorrentes desta ação.

Estando ainda a investigação em fase inicial, decidiu o STJ que a competência para 
apuração dos supostos delitos24 é da Justiça Militar, por meio de inquérito policial a ser con-
duzido pela unidade militar. Afirmou-se que não há como se negar que, na eventualidade de 
se verificar que a percepção de rendimentos por qualquer trabalho exercido pelo investigado é 
legalmente incompatível com o recebimento concomitante de proventos da reforma por invali-
dez permanente, terá o investigado causado prejuízo à Marinha do Brasil. Ademais, não se pode 
desconsiderar que o investigado apresentou declaração falsa perante a Marinha do Brasil, o que 
também implica óbvio prejuízo causado à Administração Militar.

Assim sendo e reconhecido que as condutas investigadas delineiam, a priori, quadro 
de prejuízo causado a patrimônio sob a Administração Militar, na forma do art. 9º, III, “a”, do 
Código Penal Militar, foi reconhecida a competência da Justiça Militar para conduzir o inquérito.

24  Ficou evidenciado no julgado que há clara dúvida sobre a existência ou não de crime.


