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4 DIREITO PROCESSUAL PENAL

4.1  Violação  de  domicílio.  Tráfico  de  drogas.  Flagrante.  Quarto  de  hotel.  Asilo

inviolável. Morada não permanente. Standard probatório diferenciado. Presença de

fundadas razões. Necessidade.

É lícita a entrada de policiais, sem autorização judicial e sem o consentimento do

hóspede, em quarto de hotel não utilizado como morada permanente, desde que

presentes as fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime e hipótese de

flagrante delito.

STJ, HC 659.527-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti  Cruz, Sexta Turma, por unanimidade,

julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.

4.2 Execução Penal. Progressão ao regime aberto. Manutenção da prisão domiciliar

monitorada  fixada  no  regime  anterior  (semiaberto  harmonizado).  Parâmetros  da

Súmula Vinculante 56. Observância. Ofensa ao sistema progressivo. Inexistência.

A  manutenção  do  monitoramento  eletrônico  ao  apenado  agraciado  com  a

progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos

parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.
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STJ, HC 691.963-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade,

julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.

4.3  Recusa  do  advogado  a  oferecer  as  alegações  finais.  Forma  ilegítima  de  impugnar as

decisões judiciais. Acerto da decisão que oportuniza à parte indicar novo advogado ou que

provoca a Defensoria Pública. Respeito a duração razoável do processo.

O juiz  tem poderes  diante  da  omissão de  alegações  finais  pelo  advogado para

oportunizar à parte a substituição dele no causídico ou, na inércia, para requerer

que a Defensoria Pública ofereça as alegações finais.

STJ, RMS 47.680-RR, Rel. Min. Rogerio Schietti  Cruz, Sexta Turma, por unanimidade,

julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021.

4.4 Pandemia de covid-19. Desvio de valores do auxílio emergencial. Inexistência de fraude na

obtenção do benefício. Depósito realizado voluntariamente pelo beneficiário na sua conta do

Mercado  Pago.  Transferência  fraudulenta  de  valores  entre  contas  privadas.  Ausência  de

ofensa direta à Caixa Econômica Federal ou à União. Justiça Federal. Incompetência.

Não compete à Justiça Federal processar e julgar o desvio de valores do auxílio

emergencial  pagos  durante  a  pandemia  da  covid-19,  por  meio  de  violação  do

sistema de segurança de instituição privada, sem que haja fraude direcionada à

instituição financeira federal.
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STJ,  CC 182.940-SP,  Rel.  Min.  Joel  Ilan  Paciornik,  Terceira  Seção,  por  unanimidade,

julgado em 27/10/2021, DJe 03/11/2021.

4.5 Ações penais. Mesmos fatos. Justiça Comum Estadual e Justiça Eleitoral. Garantia contra

dupla incriminação. Violação.

O ajuizamento de duas ações penais referentes aos mesmos fatos, uma na Justiça

Comum  Estadual  e  outra  na  Justiça  Eleitoral,  viola  a  garantia  contra  a  dupla

incriminação.

STJ,  REsp  1.847.488-SP,  Rel.  Min.  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  por  unanimidade,

julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021.

4.6  Homicídio.  Qualificadoras  fundadas  exclusivamente  em depoimento  indireto.  Hearsay

Testimony. Elementos colhidos durante a fase inquisitorial. Fundamentação da condenação.

Proibição. Art. 155 do CPP. Tribunal do júri. Aplicabilidade.

As qualificadoras de homicídio fundadas exclusivamente em depoimento indireto

(Hearsay  Testimony),  violam  o  art.  155  do  CPP,  que  deve  ser  aplicado  aos

veredictos condenatórios do Tribunal do Júri.

STJ,  REsp 1.916.733-MG,  Rel.  Min.  Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  por  unanimidade,

julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021.
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4.7 Tribunal do Júri. Sessão de julgamento. Tempo de debates. Art. 477 do CPP. Possibilidade

de dilação do prazo. Necessidade de acordo entre as partes.

No tribunal do júri é possível, mediante acordo entre as partes, estabelecer uma

divisão de  tempo para  debates  de  acusação  e  defesa  que  melhor  se  ajuste  às

peculiaridades do caso.

STJ, HC 703.912-RS, Rel.  Min. Rogerio Schietti  Cruz, Sexta Turma, por unanimidade,

julgado em 23/11/2021.

4.8 Defesa técnica. Pleno acesso aos autos da ação penal, anexos e mídias eletrônicas. Negativa

de  ingresso  de  notebook na  unidade  prisional.  Princípio  da  ampla  defesa.  Violação.  Não

configuração.

Se a defesa técnica teve pleno acesso aos autos da ação penal, anexos e mídias

eletrônicas, a negativa de ingresso de notebook na unidade prisional para que o

custodiado visualize as peças eletrônicas não configura violação do princípio da

ampla defesa.

STJ, AgRg no HC 631.960-SP, Rel.  Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por

unanimidade, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021.
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4.9 Prolação de sentença condenatória no juízo de origem. Não prejudicialidade do  Habeas

Corpus impetrado nesta Corte. Tese defensiva que representa a justa causa da ação penal.

A superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar habeas

corpus que analisa tese defensiva de que teria havido quebra da cadeia de custódia

da prova, ocorrida ainda na fase inquisitorial e empregada como justa causa para a

própria ação penal.

STJ, HC 653.515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta

Turma, por maioria, julgado em 23/11/2021.

4.10 Quebra da cadeia de custódia da prova. Consequências para o processo penal. Princípio

da  mesmidade.  Necessidade  do  magistrado  sopesar  todos  os  elementos  produzidos  na

instrução.

As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo

magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a

prova é confiável.

STJ, HC 653.515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta

Turma, por maioria, julgado em 23/11/2021.
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4.11  Execução  penal.  Indulto.  Decreto  Presidencial  n.  9.246/2017.  Requisito  temporal.

Cômputo do período de prisão provisória anterior,  cuja condenação transitou em julgado

também antes do referido decreto. Possibilidade.

Para concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser

computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação,

cuja condenação transitou em julgado também antes do referido Decreto.

STJ, REsp 1.953.596-GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado

em 07/12/2021.

5 DIREITO AMBIENTAL

SÚMULA N.  652:  A responsabilidade  civil  da  Administração  Pública  por danos  ao  meio

ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de

execução subsidiária. (Primeira Seção. Aprovada em 2/12/2021)

6 DIREITO CIVIL

6.1 Transferência de imóvel. Valor superior ao teto legal. Escritura pública. Validade.

Procuração em causa própria. Instrumento público. Necessidade.
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A procuração para transferência do imóvel com valor superior ao teto legal, ato cuja

exigência  de  instrumento  público  é  essencial  para  a  sua  validade,  deve

necessariamente ter a mesma forma pública que é exigida para o ato.

STJ,  REsp 1.894.758-DF,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,  Rel.  Acd.  Min.  Maria  Isabel

Gallotti, Quarta Turma, por maioria, julgado em 19/10/2021.

6.2  União  estável.  Regime  de  bens.  Retroatividade.  Efeitos ex  nunc.  Expressa

autorização judicial. Excepcionalidade. Art. 1.639, § 2º, do Código Civil.

A eleição do regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de efetividade ex

nunc, sendo inválidas cláusulas que estabeleçam a retroatividade dos efeitos patrimoniais do

pacto sem expressa autorização judicial, nos termos do art. 1.639, § 2º, do CC/2002.

STJ, AREsp 1.631.112-MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por maioria,

julgado em 26/10/2021.

6.3  Fraude  à  execução.  Súmula  375/STJ  e  Tema  243.  Alienações  sucessivas.

Aplicabilidade.

A orientação  consagrada  na  Súmula  375/STJ  e  no  julgamento  do  Tema  243  é

aplicável às hipóteses de alienações sucessivas.
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STJ, REsp 1.863.952-SP, Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por  unanimidade,

julgado em 26/10/2021.

6.4  Honorários  advocatícios.  Ação  de  arbitramento  ajuizada  por  herdeiros.  Saisine.

Prescrição. Prazo quinquenal. Art. 25 da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 206, § 5º, II, do Código

Civil.

Aplica-se  o  prazo  prescricional  quinquenal  à  pretensão  dos  herdeiros  do  advogado  ao

arbitramento dos honorários advocatícios a ele devidos.

STJ,  REsp 1.745.371-SP, Rel.  Min.  Ricardo Villas Bôas Cueva,  Rel.  Acd.  Min.  Nancy

Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.

6.5 Sucessão definitiva. Requisitos. Art. 38 do Código Civil. Cinco anos de ausência. Pessoa

com oitenta anos ou mais. Sucessão provisória. Condição. Desnecessidade.

É dispensável a abertura da sucessão provisória quando presentes os requisitos da

sucessão definitiva previstos no art. 38 do Código Civil.

STJ, REsp 1.924.451-SP, Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por  unanimidade,

julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021.
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6.6  Condomínio.  Execução  de  título  extrajudicial.  Contribuições  ordinárias  ou

extraordinárias.  Inclusão  de  prestações  vincendas  no  débito  exequendo.  Prestações

homogêneas, contínuas e da mesma natureza. Possibilidade.

É  possível  a  inclusão  de  parcelas  vincendas  na  execução  de  título  extrajudicial  de

contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, desde que homogêneas,

contínuas e da mesma natureza.

STJ, REsp 1.835.998-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade,

julgado em 26/10/2021.

6.7 Condomínio edilício. Empregado. Evento danoso fora do horário de expediente. Ato em

razão do trabalho. Responsabilidade civil. Caracterização.

O condomínio edilício responde pelos danos causados por seus empregados mesmo que fora

do horário de expediente, desde que em razão do seu trabalho.

STJ,  REsp 1.787.026-RJ,  Rel.  Min.  Paulo  de Tarso Sanseverino,  Terceira  Turma,  por

unanimidade, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021.

6.8 Protesto irregular de título de crédito. Registro após a prescrição. Impossibilidade.

Não é possível o protesto de cheques endossados após o prazo de apresentação.

9  
Escola Superior da Defensoria Pública do Ceará

escola.superior@defensoria.ce.def.br
www.defensoria.ce.def.br

http://www.defensoria.ce.def.br/
mailto:escola.superior@defensoria.ce.def.br


STJ, REsp 1.536.035-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade,

julgado em 26/10/2021.

6.9 Danos morais decorrentes de protesto de título de crédito irregular. Pretensão executória

do  credor  prescrita.  Ação  monitória  cabível.  Devedor  inadimplente  no  negócio  jurídico

subjacente. Danos morais. Inocorrência.

O  protesto  de  título  de  crédito  realizado  enquanto  ainda  existe  a  possibilidade

(pretensão) de cobrança relativa ao crédito referente ao negócio jurídico subjacente

não gera danos morais ao devedor.

STJ, REsp 1.536.035-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade,

julgado em 26/10/2021.

6.10  Namoro.  Affectio  maritalis.  Inexistência.  Aquisição  patrimonial.  Bem  particular.

Incomunicabilidade. Causa pré-existente. Casamento posterior. Regime de comunhão parcial.

Divórcio. Imóvel. Partilha. Impossibilidade. Artigos 1.661 e 1.659 do Código Civil de 2002.

Incidência.

Não se comunicam, na partilha decorrente de divórcio, os bens adquiridos por uma

das partes antes do casamento, no período de namoro.

STJ,  REsp  1.841.128-MG,  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  por

unanimidade, julgado em 23/11/2021.
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6.11 Internet. Provedores de aplicações que oferecem serviços de e-mail. Mensagens recebidas

ou enviadas que foram deletadas. Dever de armazenamento. Inexistência de previsão legal.

Não  há  previsão  legal  atribuindo  aos  provedores  de  aplicações  que  oferecem

serviços de e-mail, o dever de armazenar as mensagens recebidas ou enviadas pelo

usuário e que foram deletadas.

STJ, REsp 1.885.201-SP, Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por  unanimidade,

julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

6.12 Alimentos. Alimentante que não detenha a guarda. Ação de prestação de contas. Ausência

de interesse de agir.

O alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora da

guarda do alimentando.

STJ,  REsp  1.767.456-MG,  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  por

unanimidade, julgado em 25/11/2021.

6.13  Condomínio  edilício  residencial.  Locações  realizadas  por  intermédio  de  plataformas

digitais. Uso diverso daquele previsto em convenção. Impossibilidade.
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O condomínio  que possui  destinação exclusivamente residencial  pode proibir  a

locação de unidade autônoma por curto período de tempo.

STJ,  REsp  1.884.483-PR,  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  por

unanimidade, julgado em 23/11/2021.

6.14 Usucapião. Bem público. Imóvel Abandonado. Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

Prescrição aquisitiva. Impossibilidade.

Não é possível usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação,

ainda que em situação de abandono.

STJ, REsp 1.874.632-AL,  Rel.  Min. Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021.

6.15  Provedores  de  conexão  à  internet.  Divulgação  de  ofensas  a  pessoa  falecida.

Responsabilização dos usuários. Pedido de fornecimento dos dados cadastrais. Cabimento. Lei

Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.790/2018). Quebra de sigilo. Possibilidade.

Os provedores de conexão à internet devem fornecer os dados cadastrais (nome,

endereço,  RG  e  CPF)  dos  usuários  responsáveis  por  publicação  de  vídeos  no

Youtube com ofensas à memória de pessoa falecida.
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STJ, REsp 1.914.596-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade,

julgado em 23/11/2021.

6.16  Alienação  fiduciária.  Baixa  de  gravame  do  veículo.  Atraso  por  parte  da  instituição

financeira. Dano moral in re ipsa. Não configuração. Tema 1078.

O atraso,  por  parte  de instituição financeira,  na baixa de gravame de alienação

fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

STJ,  REsp  1.881.453-RS,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Segunda  Seção,  por

unanimidade, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021. (Tema 1078)

6.17 Marco Civil da Internet. Imagens de nudez. Fins comerciais. Divulgação não autorizada.

Art. 21 da Lei n. 12.965/2014. Inaplicabilidade.

Não se aplica o art. 21 do Marco Civil da Internet para os casos de divulgação não

autorizada de imagens de nudez produzidas para fins comerciais.

STJ, REsp 1.930.256-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze,

Terceira Turma, por maioria, julgado em 07/12/2021.
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6.18 Marco Civil da Internet. Ação de requisição judicial de registros. Expressões isoladas ou

em conjunto. Patrocínio de links em serviço de busca na internet. Prazo. Termo inicial. Fim do

patrocínio.

O provedor de internet deve manter armazenados os registros relativos a patrocínio

de links em serviços de busca pelo período de 6 (seis) meses contados do fim do

patrocínio e não da data da contratação.

STJ, REsp 1.961.480-SP, Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por  unanimidade,

julgado em 07/12/2021.

7 DIREITO PENAL

7.1  Cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade  ou  restritiva  de  direitos  substitutiva.

Inadimplemento da pena de  multa.  Compreensão firmada pelo  STF na ADI n.  3.150/DF.

Manutenção do caráter de sanção criminal da pena de multa. Distinguishing. Impossibilidade

de cumprimento da pena pecuniária pelos condenados hipossuficientes. Violação de preceitos

fundamentais. Excesso de execução. Extinção da punibilidade. Revisão de tese. Tema 931.

Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o

inadimplemento  da  sanção  pecuniária,  pelo  condenado  que  comprovar

impossibilidade  de  fazê-lo,  não  obsta  o  reconhecimento  da  extinção  da

punibilidade.
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STJ, REsp 1.785.383-SP, Rel.  Min.  Rogerio Schietti  Cruz, Terceira Seção, julgado em

24/11/2021, DJe 30/11/2021. (Tema 931)

7.2 Porte de arma de fogo. Transporte de munição. Participação no delito. Art. 29 do Código

Penal. Possibilidade.

O crime de porte de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, na modalidade

transportar, admite participação.

STJ, REsp 1.887.992-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado

em 07/12/2021.
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