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1 DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1.1  Dissídio  jurisprudencial  acerca  da  possibilidade  de  conhecimento  do  recurso  especial,

mesmo sem indicação expressa do permissivo constitucional em que se funda. Possibilidade,

desde as razões recursais demonstrem o seu cabimento de forma inequívoca. Inteligência do

art. 1.029, II, do Código de Processo Civil.

A falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso

especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105 da CF) implica o seu não conhecimento pela

incidência  da  Súmula  284  do  STF,  salvo,  em  caráter  excepcional,  se  as  razões  recursais

conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento.

PROCESSO

STJ, EAREsp 1.672.966-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, por unanimidade, julgado em

20/04/2022.

1.2 Citação. Pessoa Jurídica. Mudança de endereço comunicada à junta comercial. Ausência

de  atualização  do  endereço  no  sítio  eletrônico  da  internet.  Carta  citatória  entregue  no

endereço antigo. Nulidade. Inaplicabilidade da teoria da aparência.

Não é possível considerar válida a citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja

mudança  fora  comunicada  à  Junta  Comercial,  mas  sem  alteração  no  sítio  eletrônico  da

empresa.



STJ, REsp 1.976.741-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 26/04/2022.

1.3  Gratuidade de justiça.  Microempreendedor individual  -  MEI e  empresário  individual.

Hipossuficiência financeira. Comprovação. Desnecessidade. Impugnação pela parte adversa e

solicitação de documentos pelo magistrado. Possibilidade.

A  concessão  da  gratuidade  de  justiça  ao  microempreendedor  individual  -  MEI  e  ao

empresário individual prescinde de comprovação da hipossuficiência financeira.

STJ,  REsp 1.899.342-SP,  Rel.  Min. Marco Buzzi,  Quarta  Turma,  por unanimidade,  julgado em

26/04/2022, DJe 29/04/2022.

1.4 Confissão de dívida. Validade reconhecida. Decisão transitada em julgado. Violação à coisa

julgada. Ocorrência. Extinção da execução. Descabimento.

Não  é  cabível  extinção  da  execução  pela  ausência  de  juntada  das  avenças  anteriores  e

subjacentes ao contrato de confissão de dívida.

STJ, REsp 1.805.898-MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 26/04/2022, DJe 04/05/2022.

1.5  Recurso especial. Intempestividade. Feriado de  Corpus Christi. Lei federal. Inexistência.

Feriado local. Comprovação idônea. Imprescindibilidade.

A ausência de expediente forense no dia de Corpus Christi deve ser comprovada pela parte, no

momento da interposição do recurso, por meio de documento idôneo.

STJ, AREsp 1.779.552-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em

26/04/2022, DJe 06/05/2022.



1.6  Ação coletiva.  Obrigação  de  fazer e  de  pagar quantia  certa.  Prescrição  da  pretensão

executória. Prazos. Independência. Regra. Dependência reconhecida. Decisão transitada em

julgado ou juízo da execução. Excepcionalidade. Cabimento.

O início da execução de sentença proferida em ação coletiva referente à obrigação de fazer, em

regra,  não  influi  no  prazo  prescricional  da  execução  da  obrigação  de  pagar,  salvo  se

reconhecida a dependência na decisão transitada em julgado ou no juízo da execução.

STJ, REsp 1.687.306-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, Primeira

Turma, por maioria, julgado em 08/03/2022, DJe 07/04/2022.

1.7  Ação  de  desapropriação  por  utilidade  pública.  Desistência.  Honorários  advocatícios.

Parâmetro. Inexistência de condenação e de proveito econômico. Valor atualizado da causa.

Limites da Lei das Desapropriações.

Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, face a inexistência

de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o

valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações.

STJ, REsp 1.834.024-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade,

julgado em 10/05/2022.

1.8 Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Acórdão que fixa a tese. Pedido de

revisão. Causa decidida. Inocorrência. Recurso especial. Não cabimento.

Não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese

jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de

cabimento de "causa decidida", mas apenas naquele que aplique a tese fixada, que resolve a

lide,  desde  que  observados  os  demais  requisitos  constitucionais  do  art.  105,  III,  da

Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema.

STJ, REsp 1.798.374-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, por unanimidade,

julgado em 18/05/2022.



1.9 Ação Civil Pública. Inversão do ônus de sucumbência sem a afirmação da ocorrência de

má-fé. Impossibilidade. Violação literal do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e art. 87 do Código de

Defesa do Consumidor.

Nos termos dos arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC, não há condenação em honorários

advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé.

STJ, AR 4.684-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em

11/05/2022, DJe 19/05/2022.

1.10  Litisconsorte  passivo.  Exclusão.  Julgamento  parcial  da  lide.  Honorários  advocatícios

sucumbenciais. Fixação de forma proporcional a matéria decidida. Ofensa ao art. 85, § 2º, do

CPC não caracterizada.

Nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes

passivos sem por fim a demanda, os honorários devem observar proporcionalmente a matéria

efetivamente apreciada.

STJ, REsp 1.760.538-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em

24/05/2022, DJe 26/05/2022.

1.11 Ação Civil Pública. Produtos alimentícios. Obrigação de informar a presença ou não de

glúten.  Associação  brasileira  de  defesa  do  consumidor.  Legitimidade  ativa.  Pertinência

temática.  Flexibilização.  Direito  humano  à  alimentação  adequada.  Demonstração.

Necessidade.

O juízo de verificação da pertinência temática para a proposição de ações civis públicas há de

ser responsavelmente flexível e amplo, em contemplação ao princípio constitucional do acesso

à justiça, mormente a considerar-se a máxima efetividade dos direitos fundamentais.



STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.788.290-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por

maioria, julgado em 24/05/2022.

2 DIREITO DO CONSUMIDOR

2.1  Ação Civil Pública. Liquidação da sentença coletiva promovida pelo Ministério Público.

Ilegitimidade.  Interrupção  do  prazo  prescricional  da  pretensão  individual  dos  credores.

Inocorrência. Modulação dos efeitos da decisão.

A liquidação da sentença coletiva, promovida pelo Ministério Público, não tem o condão de

interromper o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de liquidação e

execução pelas vítimas e seus sucessores.

STJ, REsp 1.758.708-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por unanimidade, julgado em

20/04/2022.

2.2  Revisão de contrato de financiamento. Título executivo. Condenação dos litisconsortes.

Solidariedade não presumida. Responsabilidade. Rateio proporcional.

A  previsão  de  solidariedade  prevista  no  art.  25,  §1º,  do  CDC  deve  ser  interpretada

restritivamente.

STJ, REsp 1.647.238-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em

17/05/2022.

2.3 Transporte aéreo internacional. Extravio de mercadoria. Falta de especificação do valor.

Indenização tarifada. Convenção de Montreal. Cabimento.

A responsabilidade civil decorrente de extravio de mercadoria importada objeto de contrato

de transporte celebrado entre a importadora e a companhia aérea se encontra disciplinada

pela Convenção de Montreal.



STJ,  EREsp  1.289.629-SP,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,  Segunda  Seção,  por  unanimidade,

julgado em 25/05/2022.

3 DIREITO PENAL

3.1  Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Diretrizes firmadas no EREsp 1.887.511/SP. Uso apenas supletivo da quantidade e natureza

da  droga  na  terceira  fase  da  dosimetria.  Revisão  de  posicionamento.  Manutenção  do

entendimento consolidado há anos pelas  Cortes  Superiores,  acolhido no ARE 666.334/AM

pelo STF. Expressiva quantidade de droga apreendida. Único elemento aferido. Modulação da

causa de diminuição. Possibilidade.

É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da

pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não

tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.

STJ,  HC  725.534-SP,  Rel.  Min.  Ribeiro  Dantas,  Terceira  Seção,  por  maioria,  julgado  em

27/04/2022.

3.2 Homicídio qualificado. Recurso da defesa. Pena-base. Modificação dos institutos jurídicos.

Cúmulo material para continuidade delitiva. Pena final inalterada. Reformatio in pejus. Não

ocorrência.

O reconhecimento da continuidade delitiva não importa na obrigatoriedade de redução da

pena definitiva fixada em cúmulo material, porquanto há possibilidade de aumento do delito

mais gravoso em até o triplo, nos termos do art. 71, parágrafo único, in fine, do Código Penal.

STJ,  AgRg  no  HC  301.882-RJ,  Rel.  Min.  Antonio  Saldanha  Palheiro,  Sexta  Turma,  por

unanimidade, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022.



3.3 Oferecimento de vantagem indevida para evitar a atuação policial. Agente abordado com

drogas para uso próprio. Ato de ofício. Corrupção ativa. Ocorrência. Disposições do art. 48,

§§ 2º e 3º da Lei de Drogas.

Configura o crime de corrupção ativa o oferecimento de vantagem indevida a funcionário

público para determiná-lo a omitir ou retardar ato de ofício relacionado com o cometimento

do crime de posse de drogas para uso próprio.

STJ,  AREsp  2.007.599-RJ,  Rel.  Min.  Jesuíno  Rissato  (Desembargador  convocado  do  TJDFT),

Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022.

3.4  Fixação  do regime prisional.  Circunstância  judicial  desfavorável.  Pena-base  acima do

mínimo legal. Condenação à pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Regime inicial aberto.

Possibilidade.

Dadas as peculiaridades do caso concreto, admite-se que ao réu primário, condenado à pena

igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, seja fixado o regime inicial aberto, ainda que

negativada circunstância judicial.

STJ,  RESp  1.970.578-SC,  Rel.  Min.  Olindo  Menezes  (Desembargador  convocado  do  TRF1ª

Região), Sexta Turma, por maioria, julgado em 03/05/2022.

3.5 Furto qualificado. Escalada. Prova inconteste. Laudo pericial. Dispensabilidade.

Excepcionalmente,  presentes  nos autos  elementos  aptos  a comprovar a escalada de forma

inconteste, a prova pericial torna-se prescindível.

STJ,  AgRg  no  REsp  1.895.487-DF,  Rel.  Min.  Antonio  Saldanha  Palheiro,  Sexta  Turma,  por

unanimidade, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022.

3.6 Denúncia contra desembargador. Circunstância de imposição hierárquica não descrita na

peça acusatória. Causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, do Código Penal. Não incidência.



A mera afirmação de que o denunciado ocupa o cargo de desembargador é insuficiente para a

incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal.

STJ,  AgRg na APn 970-DF,  Rel.  Min. Maria  Isabel  Gallotti,  Corte  Especial,  por  unanimidade,

julgado em 04/05/2022.

3.7  Plantio  e  colheita  de cannabis  sativa para  fins  medicinais.  Órgão  regulamentador.

ANVISA. Ausência de regulamentação. Suprimento pelo Poder Judiciário. Impossibilidade.

A ausência de regulamentação do órgão competente acerca do procedimento de avaliação

técnica  quanto  ao  preenchimento  dos  requisitos  da  autorização  do  cultivo  e  colheita  de

cannabis sativa para fins medicinais não pode ser suprida pelo Poder Judiciário.

STJ,  AgRg  no  RHC  155.610-CE,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  Quinta  Turma,  por

unanimidade, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022.

3.8  Tráfico  de  drogas.  Hediondez.  Semi-imputabilidade.  Não  afastamento.  Forma

privilegiada. Equiparação. Inocorrência.

A semi-imputabilidade, por si só, não afasta o tráfico de drogas e o seu caráter hediondo, tal

como a forma privilegiada.

STJ, AgRg no HC 716.210-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade,

julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022.

3.9  Furto no período noturno. Causa de aumento de pena. Art. 155, § 1º, do Código Penal.

Furto qualificado. Não incidência. (Tema 1087).

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no

período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).



STJ, REsp 1.890.981-SP, Rel.  Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade,

julgado em 25/05/2022 (Tema 1087)

3.10 Tráfico de drogas. Proximidades ou nas imediações de estabelecimento de ensino. Covid-

19.  Situação excepcional.  Majorante  prevista no art.  40,  inciso III,  da Lei  n.  11.343/2006.

Peculiaridades do caso concreto. Afastamento.

No  delito  de  tráfico  de  drogas  praticado  nas  proximidades  ou  nas  imediações  de

estabelecimento de ensino, pode-se, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso

concreto,  afastar  a  incidência  da  majorante  prevista  no  art.  40,  inciso  III,  da  Lei  n.

11.343/2006.

STJ, AgRg no HC 728.750-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade,

Julgado em 17/05/2022, DJe de 19/05/2022.

4 DIREITO ADMINISTRATIVO

4.1 Reciclagem para curso de vigilante. Matrícula recusada pela Polícia Federal. Existência de

sentença penal  condenatória  transitada em julgado em desfavor do autor.  Lesão corporal

decorrente de violência doméstica. Cumprimento integral da pena. Irrelevância. Ausência de

idoneidade.

É válida a recusa pela Polícia Federal de pedido de inscrição em curso de reciclagem para

vigilantes profissionais, quando configurada a ausência de idoneidade do indivíduo em razão

da prática de delito que envolve o emprego de violência contra a pessoa ou da demonstração

de comportamento agressivo incompatível com as funções do cargo.

STJ, REsp 1.952.439-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em

26/04/2022, DJe 28/04/2022.

4.2  Fornecimento  de  medicamento  registrado  na  ANVISA,  mas  não  constante  dos  atos

normativos  do SUS. Tema 793 da repercussão geral.  Inexistência  de litisconsórcio  passivo



necessário. Obrigação solidária dos entes da federação. Impetração direcionada apenas contra

secretário estadual de saúde. Competência da justiça Estadual.

Em ação que pretende o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não

incorporado em atos normativos do SUS, é prescindível a inclusão da União no polo passivo

da demanda.

STJ, RMS 68.602-GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, por unanimidade, julgado

em 26/04/2022, DJe 29/04/2022.

4.3  Servidor  público.  Valores  recebidos.  Decisão  judicial  precária.  Reforma  posterior.

Restituição. Possibilidade.

Valores  recebidos  por  servidores  públicos  por  força  de  decisão  judicial  precária,

posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário.

STJ,  AREsp  1.711.065-RJ,  Rel.  Min.  Assusete  Magalhães,  Segunda  Turma,  por  unanimidade,

julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022.

4.4  Improbidade.  Contratação  de  servidor  temporário  sem  concurso  público.  Lei  local.

Autorização. Dolo. Afastamento. Tema 1108.

A contratação de servidores  públicos temporários sem concurso público,  mas baseada em

legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da

Lei  n.  8.429/1992,  por  estar  ausente  o  elemento  subjetivo  (dolo)  necessário  para  a

configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.

STJ, REsp 1.913.638-MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em

11/05/2022. (Tema 1108)



4.5  Concurso  público.  Cláusula  de  barreira.  Eliminação  de  candidatos  fora  das  vagas.

Revogação da regra.  Benefícios  em favor do candidato.  Reclassificassão dentro das vagas

oferecidas. Posterior restauração da cláusula de barreira. Impossibilidade.

A reclassificação  do  candidato  para  dentro  do  número  de  vagas  oferecidas  no  edital  de

abertura  de  concurso  público,  operada  em  razão  de  ato  praticado  pela  Administração

Pública, confere-lhe o direito público subjetivo ao provimento no cargo público, ainda que

durante a vigência do ato não tenha sido providenciada a sua nomeação e que, em seguida, o

ato de que derivada a reclassificação tenha sido posteriormente anulado.

STJ, RMS 62.093-TO, Rel.  Min. Mauro Campbell  Marques,  Segunda Turma, por unanimidade,

julgado em 24/05/2022.

5 DIREITO CIVIL

5.1  Direito  real  de  habitação.  Cônjuge  supérstite.  Inoponibilidade.  Copropriedade

preexistente da filha exclusiva do "de cujus". Arbitramento de aluguéis. Cabimento.

Tem direito ao recebimento de aluguéis a parte que, sem vínculo de parentalidade com a

cônjuge supérstite, possuía imóvel em copropriedade com o de cujus.

STJ, REsp 1.830.080-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022.

5.2  Responsabilidade  civil.  Eficácia  transubjetiva  das  obrigações.  Envio  de  carta

desabonadora a  patrocinadora  de  jogador de  futebol.  Teoria  do terceiro  cúmplice.  Danos

morais. Ocorrência.

Terceiro ofensor também está sujeito à eficácia transubjetiva das obrigações, haja vista que

seu comportamento não pode  interferir indevidamente  na relação,  perturbando o  normal

desempenho da prestação pelas partes, sob pena de se responsabilizar pelos danos decorrentes

de sua conduta.



STJ,  Processo  sob  segredo  de  justiça,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Turma,  por

unanimidade, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022.

5.3 Divulgação não autorizada e incompleta de novela. Violação de direitos morais do autor

reconhecida.  Título  executivo  judicial  que  determina  fosse  levada  em  consideração  a

repercussão econômica do ilícito. Cumprimento de sentença. Quantificação dos danos. Perícia

técnica. Imprescindibilidade.

É imprescindível perícia técnica para quantificar dano moral, ante divulgação não autorizada

de  obra,  reconhecido  em  título  executivo  em  que  se  determina  que  seja  considerada  a

repercussão econômica do ilícito.

STJ,  REsp  1.983.290-SP,  Rel.  Min.  Moura  Ribeiro,  Terceira  Turma,  por  maioria,  julgado  em

26/04/2022.

5.4  Condição  meramente  potestativa.  Interesse  do  credor.  Possibilidade.  Transferência  da

propriedade de imóvel.  Estipulação "tão logo fosse de seu interesse" em favor do credor.

Termo incerto ou indeterminado. Validade.

Pode ser válida a estipulação que confira ao credor a possibilidade de exigir, "tão logo fosse de

seu interesse", a transferência da propriedade de imóvel.

STJ, REsp 1.990.221-SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em

03/05/2022.

5.5  Contrato  de  locação  comercial.  Caução.  Imóvel  pertencente  a  sociedade  empresária.

Empresa de pequeno porte. Moradia do sócio. Proteção da impenhorabilidade. Cabimento.

Art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990. Inaplicabilidade.

O imóvel  dado em caução em contrato de locação comercial  que pertence  a determinada

sociedade empresária e é utilizado como moradia por um dos sócios recebe a proteção da

impenhorabilidade de bem de família.



STJ, REsp 1.935.563-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 03/05/2022.

5.6 Concurso de credores. Art. 962 do Código Civil. Múltiplas penhoras. Idêntico privilégio.

Forma de rateio. Proporcionalidade em relação ao valor dos respectivos créditos.

A solvência dos créditos privilegiados detidos por credores concorrentes (concurso particular)

independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante

constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos (art. 962 do CC).

STJ, REsp 1.987.941-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em

03/05/2022, DJe 05/05/2022.

5.7  Responsabilidade  civil.  Indenização  por danos  materiais  e  morais.  Prescrição.  Termo

inicial.  Ciência  inequívoca  dos  efeitos  do  ato  lesivo.  Teoria  da  actio  nata.  Viés  subjetivo.

Critérios.

São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da

actio nata:  a)  a submissão da pretensão a prazo prescricional  curto;  b) a  constatação,  na

hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o

que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio;

c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa

previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo.

STJ, REsp 1.836.016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi,

Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/05/2022.

5.8 Incorporação imobiliária. Necessidade de registro do memorial de incorporação. Validade

dos contratos de compromisso de compra e venda. Destituição da incorporadora. Adjudicação

do imóvel. Impossibilidade.



Não  é  cabível  a  adjudicação  compulsória  de  imóvel  pelos  promitentes  compradores  de

unidades autônomas adquiridas de incorporadora não titular do domínio do terreno e sem o

devido registro do memorial de incorporação no Cartório de Registro de Imóveis.

STJ,  REsp 1.770.095-DF, Rel.  Min.  Marco Aurélio  Bellizze,  Terceira  Turma,  por  unanimidade,

julgado em 10/05/2022.

5.9  Contrato  de  TV por assinatura.  Cobrança  indevida.  Serviços  não  contratados.  Ponto

extra. Taxas de licenciamento de software e segurança de acesso. Prescrição decenal. Art. 202

do CC.

A pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços de

TV por assinatura não previstos no contrato sujeita-se à norma geral do lapso prescricional de

dez anos.

STJ,  REsp  1.951.988-RS,  Rel.  Min.  Antonio  Carlos  Ferreira,  Quarta  Turma,  por  unanimidade,

julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022.

5.10 Ação renovatória de contrato de locação comercial. Pretensão do locador de ver repetido

o prazo do contrato original. Impossibilidade. Prazo máximo de prorrogação de cinco anos.

O prazo máximo da renovação compulsória do contrato de locação comercial será de cinco

anos, ainda que a vigência da avença locatícia supere esse período.

STJ,  REsp 1.990.552-RS,  Rel.  Min.  Raul  Araújo,  Quarta  Turma,  por  unanimidade,  julgado em

17/05/2022.

6 DIREITO PROCESSUAL PENAL

6.1  Tráfico de drogas. Denúncia anônima. "Disque-drogas". Diligências que constataram a

veracidade  das  informações  prévias.  Fundadas  razões  para  o  ingresso  na  residência  do

acusado. Violação de domicílio. Inocorrência.



A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências

para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas

razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ, AgRg nos Edcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

19/04/2022, DJe 22/04/2022.

6.2  Julgamento  da  apelação  criminal.  Pronunciamento  oral  do  relator  para  o  acórdão.

Manifestação desrespeitosa, pejorativa e ofensiva ao acusado. Excesso verbal que exorbita da

mera falta de urbanidade. Maltrato ao devido processo legal. Sistema acusatório. Falta de

imparcialidade. Hipótese de suspeição. Nulidade. Reconhecimento.

Expressões ofensivas,  desrespeitosas e pejorativas proferidas pelo magistrado na sessão de

julgamento contra a honra do jurisdicionado que está sendo julgado, podem configurar causa

de nulidade absoluta, haja vista que ofendem a garantia constitucional da imparcialidade, que

deve,  como  componente  do  devido  processo  legal,  ser  observada  em  todo  e  qualquer

julgamento em um sistema acusatório.

STJ, HC 718.525-PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região),

Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 26/04/2022.

6.3 Conexão. Reunião dos processos. Faculdade do julgador. Artigo 80 do Código de Processo

Penal. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Causa de aumento de pena. Soma ou

unificação ulterior. Juízo da execução.

A eventual incidência da causa de aumento descrita na parte final do § 4º do art. 1º da Lei de

Lavagem de Dinheiro, na redação dada pela Lei n. 12.683/2012, não constitui empecilho para

o juiz manter a separação dos feitos, nos termos do art. 80 do CPP.

STJ,  RHC 157.077-SP, Rel.  Min.  Ribeiro Dantas,  Quinta  Turma,  por unanimidade,  julgado em

03/05/2022.



6.4  Prisão  em  flagrante.  Ministério  Público.  Manifestação  pela  concessão  de  liberdade

provisória  com  pagamento  de  fiança.  Magistrado  que  impôs  cautelar  de  recolhimento

noturno. Atuação de ofício. Não ocorrência.

A escolha pelo Magistrado de medidas cautelares pessoais, em sentido diverso das requeridas

pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada

como atuação ex officio.

STJ, AgRg no HC 626.529-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade,

julgado em 26/04/2022, DJe 03/05/2022.

6.5 Busca pessoal. Art. 244 do CPP. Ausência de fundada suspeita. Alegação vaga de "atitude

suspeita". Insuficiência. Ilicitude da prova obtida.

A mera alegação genérica de "atitude suspeita" é insuficiente para a licitude da busca pessoal.

STJ, RHC 159.580-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado

em 19/04/2022, DJe 25/04/2022.

6.6 Estelionato. Competência. Hipóteses descritas no § 4º do art. 70 do CPP. Ausência. Regra

geral prevista do art. 70, caput, do CPP. Incidência.

No crime de estelionato, não identificadas as hipóteses descritas no § 4º do art. 70 do CPP, a

competência deve ser fixada no local onde o agente delituoso obteve, mediante fraude, em

benefício próprio e de terceiros, os serviços custeados pela vítima.

STJ, CC 185.983-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em

11/05/2022, DJe 13/05/2022.



6.7  Imputação de participação em duas organizações criminais. Alegação de litispendência.

Não  verificação.  Condutas  independentes  e  autônomas.  Prolação  de  sentença  na  Justiça

Estadual. Impossibilidade de reunião dos processos. Art. 82 do CPP.

A imputação de  dois  crimes  de  organização  criminosa ao agente  não revela,  por si  só,  a

litispendência das ações penais, se não ficar demonstrado o liame entre as condutas praticadas

por ambas as organizações criminosas.

STJ, RHC 158.083-RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade,

julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022.

6.8  Procedimento  Investigatório  Criminal  Autônomo  instaurado  pelo  Ministério  Público

estadual.  Gravação  ambiental  realizada  por  um  dos  interlocutores  sem  conhecimento  do

outro. Participação das advogadas no ato, na presença do inquirido e dos representantes do

Ministério Público. Licitude. Prestígio aos princípios da ampla defesa e do devido processo

legal.

A gravação ambiental em que advogados participam do ato, na presença do inquirido e dos

representantes  do  Ministério  Público,  inclusive  se  manifestando  oralmente  durante  a  sua

realização, ainda que clandestina ou inadvertida, realizada por um dos interlocutores,  não

configura crime, escuta ambiental, muito menos interceptação telefônica.

STJ, HC 662.690-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em

17/05/2022.

6.9 Delito de roubo. Emprego de arma branca. Lei n. 13.654/2018. Revogação do inciso I, do §

2º, do art. 157, do Código Penal - CP. Novatio legis in mellius. Não configuração de causa de

aumento.  Uso do  fundamento para  alteração  da  pena-base.  Possibilidade.  Necessidade  de

fundamentação.  Transposição  valorativa  ou  determinação  nesse  sentido.  Impossibilidade.

Discricionariedade  do  julgador.  Circunstâncias  do  caso  concreto.  Não  contrariedade  aos

entendimentos externados. Tema 1110-STJ.



1. Em razão da  novatio legis in mellius  engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de

arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser

utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso

concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do 
incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira 
fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da 
discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

STJ, REsp 1.921.190-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, por unanimidade, julgado

em 25/05/2022, DJe 26/05/2022. (Tema 1110)

6.10  Rol  de  testemunhas.  Art.  396-A  do  Código  de  Processo  Penal.  Apresentação

extemporânea pela defesa. Indeferimento. Nulidade. Inexistência.

Inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase

estabelecida no art. 396-A do Código de Processo Penal.

STJ, Processo sob segredo judicial,  Rel.  Min. Reynaldo Soares da Fonseca,  Quinta Turma, por

unanimidade, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022.

6.11  Violação  de  domicílio.  Presença  de  justa  causa para  o  ingresso  forçado  de  policiais.

Informações obtidas por inteligência policial. Diligências prévias. Atitude suspeita. Exercício

regular da atividade investigativa. Fundadas razões.

A investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante

diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado configura exercício regular

da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

STJ,  AgRg  no  HC  734.423-GO,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  Quinta  Turma,  por

unanimidade, julgado em 24/05/2022, DJe 26/05/2022.



7 DIREITO TRIBUTÁRIO

7.1 Execução fiscal. Responsabilidade do sócio. Dissolução regular. Micro e pequena empresa.

Ausência de certidão de regularidade fiscal. Incidência do art. 134, VII, do CTN.

No  caso  de  micro  e  pequenas  empresas  é  possível  a  responsabilização  dos  sócios  pelo

inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a

insuficiência  do patrimônio  quando da liquidação  para  exoneraração  da responsabilidade

pelos débitos.

STJ, REsp 1.876.549-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade,

julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022.

7.2  Execução fiscal. Dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou presunção de sua

ocorrência.  Súmula  435/STJ.  Redirecionamento  a  sócio-gerente  ou  a  administrador.

Condição.  Exercício  da  administração  da  pessoa  jurídica  executada,  no  momento  de  sua

dissolução irregular. Inexistência de exercício da administração, quando da ocorrência do fato

gerador do tributo inadimplido ou do seu vencimento. Irrelevância. (Tema 981)

O redirecionamento da execução fiscal,  quando fundado na dissolução irregular da pessoa

jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o

terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a

dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato

gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

STJ, REsp 1.645.333-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, por maioria, julgado em

25/05/2022. (Tema 981)

8 EXECUÇÃO PENAL

8.1  Indeferimento de livramento condicional. Prazo para a reabilitação da falta. Requisito

objetivo preenchido. Requisito subjetivo não configurado. Mau comportamento carcerário.



Faltas  de  natureza  grave  relativamente  recentes.  Crime cometido  com violência  ou grave

ameaça.

O histórico prisional conturbado do apenado, somado ao crime praticado com violência ou

grave ameaça (uma condição legal do atual art. 83, parágrafo único, do Código Penal), afasta

a constatação inequívoca do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

STJ, HC 734.064-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta

Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022, DJe 09/05/2022.

8.2  Execução penal. Condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de

pena  restritiva  de  direitos.  Reconversão.  Possibilidade.  Condenação  substituída  por  pena

alternativa superveniente. Unificação automática. Impossibilidade. (Tema 1106).

Sobrevindo  condenação  por  pena  privativa  de  liberdade  no  curso  da  execução  de  pena

restritiva  de  direitos,  as  penas  serão  objeto  de  unificação,  com  a  reconversão  da  pena

alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo

aos  apenados  em  regime  aberto  e  vedada  a  unificação  automática  nos  casos  em  que  a

condenação substituída por pena alternativa é superveniente.

STJ, REsp 1.918.287-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, Terceira

Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022. (Tema 1106)

8.3  Execução penal.  Indulto.  Decreto Presidencial  n.  9.246/1997.  Prisão cautelar.  Detração

penal. Impossibilidade.

O indulto é instituto da execução penal, não se estendendo os benefícios da norma instituidora

aos presos cautelarmente com direito à detração penal.

STJ, AgRg no AREsp 1.887.116-GO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do

TRF 1ª Região), Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022.


