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DIREITO CONSTITUCIONAL
1. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
ÓRGÃO FRACIONÁRIO
AFASTAMENTO DE NORMA LEGAL POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO VIOLA OU NÃO A
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO?
1. (DJUS) Para o STF, viola a cláusula de reserva de plenário, órgão fracionário que
afasta a incidência de norma legal, no todo ou em parte, ainda que não se declare a
inconstitucionalidade. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
965/STF

SV
Nº 10

A 4ª Turma do TRF da 1ª Região, em decisão, permitiu que a empresa FUMINHO
comercializasse embalagens de cigarro com 14 unidades, em contrariedade ao que
dispõe o art. 272 do Decreto 2.637/98, que define a venda de lotes de 20 unidades por
embalagem. A Turma fundamentou a decisão com base no princípio da livre
concorrência, assegurado pela Constituição Federal no art. 170, IV. Embora não tenha
declarado a inconstitucionalidade do dispositivo, afastou sua incidência. Para o STF,
nessa situação, houve violação da clausula de reserva de plenário (art. 97, da CF/88),
bem como da Súmula Vinculante n. 10 que exige maioria absoluta dos membros dos
Tribunais ou dos membros do respectivo órgão especial. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, VIOLA a cláusula de reserva de plenário, órgão fracionário
que afasta a incidência de norma legal, no todo ou em parte, ainda que não se declare a
inconstitucionalidade. Em outras palavras, o ÓRGÃO FRACIONÁRIO não pode afastar a
incidência de norma legal. Isso porque, o art. 97 da Constituição Federal 1 (cláusula de
reserva de plenário) dispõe que “somente pelo voto da MAIORIA ABSOLUTA de seus
membros ou dos MEMBROS DO RESPECTIVO ÓRGÃO ESPECIAL poderão os tribunais
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” Do mesmo
modo, a Súmula Vinculante n. 102 prevê a violação da referida cláusula de reserva quando
órgão fracionário de Tribunal afasta a incidência, no todo ou em parte, de lei ou ato
normativo do poder público, ainda que não seja declarada a sua inconstitucionalidade.
Nesse passo, embora esteja em discussão a prevalência do princípio da livre concorrência,
deve-se observar a cláusula de reserva do plenário para que se possa afastar a incidência
da norma legal que, em tese, violaria a livre concorrência. Dessa forma, o afastamento de
norma legal por órgão fracionário viola a cláusula de reserva do plenário. Por fim, há duas
situações em que o órgão fracionário poderá decretar a inconstitucionalidade sem
precisar remeter os autos ao Plenário (ou ao respectivo órgão especial): 1) se o Plenário
(ou órgão especial) do respectivo Tribunal já tiver decidindo pela inconstitucionalidade da

1

CF/88, art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão
os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
2
Súmula Vinculante nº 10/STF. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no
todo ou em parte.
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norma; ou 2) se o Plenário do STF já tiver declarado a norma inconstitucional. Essas
mesmas duas exceções também vieram expressas no art. 949 do CPC/15: “Art. 949 (...)
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao
órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento
destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
STF. 1ª Turma. RE 635088 AgR-segundo/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 4.2.2020 (INFO/STF 965).

2. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI)
RECURSO
PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL TEM OU NÃO LEGITIMIDADE PARA INTERPOR
RECURSO EM ADI?
2. (DJUS) Para o STF, o procurador de Câmara Municipal possui legitimidade para
interpor recurso em ação direta de inconstitucionalidade. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
965/STF

Em ação direita de inconstitucionalidade (ADI) em face de Resolução da Câmara
Municipal de São Paulo que instituiu décimo terceiro subsídio para os vereadores, o
Órgão Especial do TJSP declarou a inconstitucionalidade. O Procurador da Câmara
Municipal, que não está no rol dos legitimados à propositura da ADI, sem colher a
assinatura da Mesa da Câmara Municipal, interpôs recurso, que não foi conhecido por
ilegitimidade ativa, nos termos da Constituição Estadual de SP. Para o STF, nessa
situação, incorreta a decisão que não conheceu do recurso, pois embora não esteja
inserido no rol de legitimados a propor a ADI, o procurador da Câmara Municipal possui
legitimidade para interpor o recurso, pois, em razão da natureza técnica deste, quem
tem habilitação jurídica necessária é o procurador. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, o procurador de Câmara Municipal POSSUI legitimidade
para interpor recurso em ação direta de inconstitucionalidade. É cediço que só os
legitimados no art. 103, da Constituição Federal ou, por simetria, os que forem previstos
em constituição estadual podem propor a ação direta de constitucionalidade: a) o
Presidente da República; b) a Mesa do Senado Federal; c) a Mesa da Câmara dos
Deputados; d) a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito
Federal; e) o Governador de Estado ou do Distrito Federal; f) o Procurador-Geral da
República; g) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; h) partido político
com representação no Congresso Nacional; i) confederação sindical ou entidade de classe
de âmbito nacional. A Constituição Estadual do Estado de São Paulo previu seus
legitimados no art. 903, entre eles, a MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. Nesse passo, para
propor a ação direita de inconstitucionalidade realmente o legitimado deve ser um

3

CE de São Paulo, art. 90. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou
municipais, contestados em face desta Constituição ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio
desta Constituição, no âmbito de seu interesse: [...] II - o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal [...].
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daquelea do art. 103, da CF/88 ou que a Constituição Estadual tenha previsto, haja vista a
legitimidade recursal no controle concentrado ser paralela à legitimidade processual ativa.
No entanto, no momento do recurso, quem recorre é o advogado e pela natureza técnica
dos atos, subsequentes ao ajuizamento da ADI, devem ser empreendidos pelos
procuradores da parte legitimada, podendo até os recursos em ADI virem assinados pelo
legitimado conjuntamente com o procurador, mas é essencial a presença de advogado.
Dessa forma, o procurador é legitimado para interpor recurso em ADI, ainda que não
conste da peça de recurso a assinatura do legitimado a quem representa.
STF. RE 1126828 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 4.2.2020
(INFO/STF 965).

DIREITO ADMINISTRATIVO
3. SERVIDORES PÚBLICOS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL PODE OU NÃO RESTRINGIR A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A
INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL?
3. (DJUS) Para o STF, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que
restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a
ação penal. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
INFO
965/STF

Um soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acusado pela prática do crime
de falso testemunho, foi impedido de participar do Curso de Formação de Cabos, pois o
edital de convocação vedava a participação de concorrente denunciado por crime de
natureza dolosa. Insatisfeito, ajuizou ação para garantir sua participação no certame,
sob o argumento de que não havia condenação alguma e que, inclusive, poderia ser
absolvido. Nessa situação, para o STF, assiste razão ao soldado, pois cláusula editalícia
de concurso que prevê a restrição de candidato por responder a inquérito ou ação penal
é ilegítima. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que
restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a
ação penal. Isso porque, deve haver uma ponderação entre os bens jurídicos
constitucionais, pois há, no caso, o choque entre os princípios da presunção de inocência
(art. 5º, LVII, CF4), da liberdade profissional (art. 5º, XIII, CF5) e da ampla acessibilidade dos

4

CF, art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
5
CF, art. 5º. (...) XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer;
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cargos públicos (art. 37, I, CF6) com o da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF).
Diante da harmonização desses princípios, entendeu o Supremo que, em analogia à Lei da
Ficha Limpa, só seria parâmetro válido pelo qual se justifica a recusa da inscrição de
candidato a concurso público se houver condenação por órgão colegiado ou de maneira
definitiva. Além disso, deve haver a incompatibilidade entre a natureza do crime e as
atribuições do cargo, pois nem toda condenação penal deve ter por consequência direta e
imediata o impedimento de se candidatar a concurso público. Porém, salientou o
Supremo que, por meio de lei, é possível exigir qualificações mais restritas e rígidas ao
candidato em determinados cargos públicos, devido às suas naturezas, como as carreiras
da magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e da segurança
pública.
STF. Repercussão Geral. RE 560900-DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 05 e 06/02/2020 (INFO/STF 965).

DIREITO PENAL
4. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PRESCRIÇÃO
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO É OU NÃO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO?
4. (DJUS) Tanto o STF quanto o STJ consolidaram o entendimento de que o acórdão
que apenas confirma a condenação, ainda que modifique a pena fixada, também
constitui novo marco interruptivo da prescrição. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
965/STF

Joãozinho foi condenado em primeira instância a uma pena de 4 anos de reclusão, em
regime aberto, interrompendo-se o prazo prescricional, em razão da publicação da
sentença condenatória recorrível. Dessa forma, o prazo de 08 anos da prescrição iniciouse novamente (art. 109, inciso IV, do CP). A defesa e o MP recorreram da sentença.
Passados sete anos, o Tribunal confirmou a decisão reduzindo a pena do réu para 2 anos
de reclusão, em regime aberto. Em razão disso, a defesa pugna pelo reconhecimento da
prescrição, em razão do decurso do prazo de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V,
do CP. Nessa situação, por ser entendimento consolide e pacífico nos tribunais
superiores (STF e STJ), tem razão a defesa, pois o acórdão que confirma a condenação,
mas reduz ou majora a pena, não constitui novo marco interruptivo da prescrição. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Acórdão que apenas confirma a condenação, ainda que modifique a
pena fixada, também constitui novo marco interruptivo da prescrição? STF – 1ª Turma:
SIM. STF – 2ª Turma e STJ: NÃO. Ou seja, há divergência nos tribunais superiores sobre o

6

CF, art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim
como aos estrangeiros, na forma da lei;
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tema, não sendo entendimento consolidado ou pacífico. Não obstante a posição de parte
da doutrina em sentido contrário, da 2ª Turma do STF e do STJ, para a 1ª Turma do STF, o
Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório
confirmatório da decisão, não havendo, portanto, sistematicamente, justificativa para
tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe
na confirmação da condenação (acórdão confirmatório) é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a
prescrição para o cumprimento do devido processo legal. Assim, a 1ª Turma do STF, no
caso, reafirmou o entendimento de que o acórdão, mesmo confirmatório da condenação,
INTERROMPE o curso da prescrição (RE 1237572 AgR/RO). Ao votar na sessão da Turma, o
ministro Alexandre de Moraes observou que esse entendimento é reforçado pela
alteração do inciso IV do art. 117 do CP pela Lei nº 11.596/07, que acrescentou a
expressão “acórdão condenatório” como fator de interrupção da prescrição. ATENÇÃO! A
2ª Turma do STF tem entendimento diverso, no sentido de que há diferença entre
acórdão condenatório (art. 117, IV do CP7) e acórdão meramente confirmatório de
anterior condenação penal, em ordem a não atribuir a este eficácia interruptiva do lapso
prescricional (RE 1238121 AgR/SC). Por fim, no mesmo sentido, destaca-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o acórdão que
confirma a condenação, ainda que modifique a pena fixada, não constitui novo marco
interruptivo da prescrição (AgRg no REsp nº 1844437/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, julgamento em 18/02/2020, DJe de 28/02/2020 e AgRg no REsp
1804778/PA, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
05/11/2019).
STF. 1ª Turma. RE 1241683 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
04/02/2020 (INFO/STF 965).

5. LEI DE DROGAS – LEI Nº 11.343/06
TRÁFICO PRIVILEGIADO
A SIMPLES PRESUNÇÃO IMPEDE OU NÃO A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO?

INFO
965/STF

5. (DJUS) Para o STF, militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons
antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra
organização criminosa. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Maria foi condenada a uma pena de 08 anos e 02 meses, em regime inicial fechado,
pelos crimes previstos nos arts. 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação ao tráfico) da Lei
11.343/2006, sem que houvesse comprovação efetiva que a ré se dedicava a atividades
criminosas ou que integrava organização criminosa. A defesa, inconformada com a
decisão, apelou para o Tribunal alegando que a paciente é primária, possui residência
fixa, trabalho lícito e estava ausente o animus associativo, de modo que não poderia ser
configurado o crime de associação para o tráfico e deveria ser aplicado o redutor

7

CP, art. 117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (...).
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previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Nessa situação, para o STF, tem razão a
defesa, pois não havendo comprovação efetiva, militará em favor do réu a presunção de
que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas
nem integra organização criminosa. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, militará EM FAVOR DO RÉU a presunção de que é primário
e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra
organização criminosa. Em outras palavras, a habitualidade e o pertencimento a
organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção.
Isso porque, para legitimar a não aplicação do redutor, é essencial fundamentação
corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de
desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões
judiciais. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público. A 2ª Turma do STF tem
decisão recente no mesmo sentido de que a simples presunção de habitualidade no crime
e de participação em organizações criminosas NÃO AFASTA a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado (STF. 2ª Turma. HC 152001 AgR/MT, rel. orig. Min. Ricardo
Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. em 29/10/2019 - INFO/STF 958).
Conforme a jurisprudência do STF e STJ para se reconhecer o tráfico privilegiado é preciso
que o réu preencha aos seguintes requisitos: (i) agente primário; (ii) bons antecedentes;
(iii) não se dedique às atividades criminosas e; (iv) não integre organização criminosa.
Esses requisitos são CUMULATIVOS e não alternativos, de forma que, se não houver o
preenchimento de todos, não haverá a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas 8.
Assim, para afastar a aplicação do benefício, é necessário que haja efetiva comprovação
que o agente integre organização criminosa ou que se dedique à atividade criminosa,
sendo insuficiente a mera presunção. A previsão da redução de pena contida no § 4º do
art. 33 da Lei de Drogas tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e
profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da
traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência
e/ou de sua família. Ademais, cumpre destacar que é possível a substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos no tráfico privilegiado, visto que a
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” foi declarada
inconstitucional, de forma incidental, pelo STF (HC 97.256/RS) e o Senado Federal, nos
termos do art. 52, inciso X, da CF9, suspendeu a execução desta expressão (Resolução
5/2012). Por fim, importante lembrar que o tráfico privilegiado não é equiparado a crime
hediondo (STJ. 3ª Seção. Pet 11.796-DF - INFO/STJ 595 e STF. Plenário. HC 118533/MS INFO/STF 831). No mesmo sentido, ratificando o entendimento do STF e do STJ, a Lei nº
13.964/2019 (Pacote Anticrime) acrescentou o § 5º ao art. 112 da LEP, o qual dispõe: “§
5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico
de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

8

Lei 11.343/06, art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no
§ 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa.
9
CF, art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...) X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; (...).
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STF. 2ª Turma. HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em
04/02/2020 (INFO/STF 965).
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (INFO/STJ 596).
STF. 1ª Turma. HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/10/2014.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
6. COLABORAÇÃO PREMIADA
ACESSO PELO DELATADO
ACESSO DO DELATADO ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS E JÁ DOCUMENTADAS
6. (DJUS) Para o STF, é assegurado ao delatado o acesso às declarações prestadas por
colaboradores que o incriminem, já documentadas e que não se refiram à diligência
em andamento que possa ser prejudicada. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
965/STF

José, corréu em processo criminal com João, narrando todos os fatos ilícitos para os
quais concorreu, elaborou um acordo de colaboração premiada com o Ministério
Público, indicando as provas e os elementos de corroboração para incriminação de João.
A defesa de João, portanto, requereu o acesso ao termo do acordo de colaboração
premiada e ao depoimento do colaborador que o menciona, pois já estavam
documentados no processo. Nessa situação, para o STF, o requerimento deve ser
deferido, pois é assegurado ao delatado o acesso às declarações prestadas por
colaboradores que o incriminem, que estejam documentadas e que não se refiram à
diligência em andamento que possa ser prejudicada. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, É ASSEGURADO ao delatado o acesso às declarações
prestadas por colaboradores que o incriminem, já documentadas e que não se refiram à
diligência em andamento que possa ser prejudicada. Isso porque, o delatado por corréu,
em termo de colaboração premiada, tem direito de ter acesso aos trechos nos quais
citado, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14/STF10. Da leitura do referido
enunciado, que é expresso quanto ao acesso aos “elementos de prova”, deve ser
garantido ao delatado o acesso às declarações caso estejam presentes dois requisitos,
quais sejam, o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do
requerente e não deve se referir à diligência em andamento, ou seja, deve estar já
documentada. Destaca-se que, conforme a própria literalidade da lei de regência (Lei de
Organização Criminosa), alterada recentemente pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19),

10

Súmula Vinculante nº 14/STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao
exercício do direito de defesa.
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a colaboração premiada é considerada “meio de produção de prova” (art. 3º-A da Lei nº
12.850/1311). Assim, deve-se assegurar ao delatado o acesso às declarações prestadas
por colaboradores que o incriminem, já documentadas e que não se refiram à diligência
em andamento que possa ser prejudicada. Ademais, cumpre ressaltar que o art. 7º, § 2º,
da Lei nº 12.850/1312 determina que, antes mesmo da retirada do sigilo, será assegurado
ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que
digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização
judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento, corroborando com o
entendimento supramencionado. Além disso, o acordo de colaboração premiada e os
depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou
da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer
hipótese (§ 3º do art. 7º - incluído pela Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime). Com efeito,
a jurisprudência da 2ª Turma do STF garante o acesso a todos os elementos de prova
documentados nos autos dos acordos de colaboração, incluídas as gravações audiovisuais
dos atos de colaboração de corréus, com o escopo de confrontá-los, e não para impugnar
os termos dos acordos propriamente ditos (Rcl 21.258 AgR). Por fim, insta salientar que a
colaboração premiada é um instituto previsto e regulado por vários diplomas legais, em
especial na Lei 12.850/13, alterada recentemente pelo Pacote Anticrime (Lei nº
13.964/19), que trata das organizações criminosas. É um negócio jurídico de natureza
processual personalíssimo e não obrigatório, que pressupõe utilidade e interesse públicos.
Ou seja, prevalece a conveniência, oportunidade e voluntariedade do órgão ministerial ou
da autoridade policial, não se admitindo imposição judicial, afastando o juiz das
negociações (STF. 2ª Turma, MS 35693 AgR/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em
28/05/19 - INFO/STF 942).
STF. 2ª Turma. Rcl 30742 AgR/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 04/02/2020 (INFO/STF 965).

11

Lei 12.850/13, art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que
pressupõe utilidade e interesse públicos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
12
Lei 12.850/13, art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não
possam identificar o colaborador e o seu objeto. § 1º As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente
ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz,
ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no
interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa,
devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. § 3º O acordo de
colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixacrime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
7. DO PROCESSO EM GERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO INICIADO EM PLENÁRIO VIRTUAL E DESLOCADO
POR DESTAQUE PARA O FÍSICO
7. (DJUS) Para o STF, cabe sustentação oral, quando deslocado o julgamento do
Plenário Virtual para o ambiente presencial por destaque, quando já proferido voto
no Plenário Virtual. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
965/STF

Em ação direta de inconstitucionalidade que tramitava no Plenário Virtual do STF, após
o relator proferir o seu voto e de ser publicada a ata de julgamento no Diário da Justiça
Eletrônico (DJE), o processo foi devolvido ao ambiente virtual. Ocorre que, em virtude
de pedido de destaque formulado por um dos ministros, o processo foi deslocado do
Plenário Virtual para o físico (presencial). Em razão do deslocamento, as partes
solicitaram sustentação oral, contudo, após já ter se iniciado a sessão no Plenário
presencial. Para o STF, nessa situação, o pedido deve ser deferido, pois é admissível a
sustentação oral como garantia ao direito de ampla defesa das partes, uma vez que com
o deslocamento do ambiente virtual para o presencial o processo se reinicia e os
advogados somente teriam acesso ao que foi deliberado na sessão virtual depois de
prolatado todos os demais votos. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, CABE sustentação oral, quando deslocado o julgamento do
Plenário Virtual para o ambiente presencial por destaque, quando já proferido voto no
Plenário Virtual. Em outras palavras, ainda que tenha sido proferido voto no julgamento
do Plenário virtual, não há óbice à sustentação oral no julgamento em Plenário presencial.
Isso porque, quando o feito é deslocado para o ambiente físico (presencial) por destaque,
o julgamento recomeça, possibilitando a realização das sustentações orais. Ademais,
como na regra do próprio Supremo, os advogados somente possuem acesso ao voto
proferido na sessão virtual depois de prolatados todos os demais votos. Saliente-se
também que, de acordo com as normas do STF, o pedido de sustentação oral, em
decorrência do deslocamento do processo do julgamento virtual para o físico, deve ser
feito EM ATÉ 48H ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO, estando a sustentação oral inserida no
direito à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, além de ser uma
prerrogativa de todo advogado. Nesse passo, não pode ser obstado o direito à
sustentação oral das partes, ainda que já proferido voto no Plenário virtual.
STF. Plenário. ADI 4735/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 6.2.2020 (INFO/STF 965).
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
8. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
DESAPOSENTAÇÃO
POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECONHECIMENTO DA DESAPOSENTAÇÃO CONSISTENTE NA
RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
8. (DJUS) Para o STF, em razão da inconstitucionalidade do art. 18, §2º da Lei 8.213/91
pode o aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que permanecer
em atividade sob esse regime, ou a ele retornar, renunciar o benefício de
aposentadoria, com a utilização do tempo de serviço ou contribuição que
fundamentou a prestação previdenciária originária, para obter benefício mais
vantajoso em nova aposentadoria. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
965/STF

José aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social por tempo de serviço, porém
permaneceu em atividade, continuando a contribuir para previdência por mais de 10
anos, quando atingiu a idade de 60 anos. Visando obter nova aposentadoria por idade,
mais vantajosa, pleiteou a cessação de sua aposentadoria por tempo de serviço e o
recálculo dos seus proventos de inatividade com base nos últimos 36 salários de
contribuição que decorreram das suas contribuições após a 1º aposentadoria, alegando
para tanto a inconstitucionalidade do art. 18, § 2º, da Lei 8.231/91, que veda o direito
de recebimento de prestações previdenciárias quando após aposentado continuar
trabalhando. O juiz deferiu o pedido e determinou a revisão dos proventos. Para o STF,
nesse caso, o juiz agiu corretamente, pois não há óbice à concessão do novo benefício,
se adquiridos os requisitos, tendo em vista que o art. 18, § 2º da Lei 8.213/91 é
inconstitucional. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STF, o art. 18, §2º da Lei 8.213/9113 É CONSTITUCIONAL, NÃO
PODENDO o aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que
permanecer em atividade sob esse regime, ou a ele retornar, renunciar o benefício de
aposentadoria, com a utilização do tempo de serviço ou contribuição que fundamentou
a prestação previdenciária originária, para obter benefício mais vantajoso em nova
aposentadoria. Em outras palavras, se o aposentado continuar trabalhando após sua
aposentadoria ele tem que continuar contribuindo, mas, em regra, não fará jus ao
recebimento de prestações previdenciárias. A desaposentação acontece nas hipóteses em
que o aposentado continua ou volta a trabalhar e, portanto, contribui para previdência,
sendo esses valores computados para o recálculo do benefício, contudo, não há previsão
legal que autorize a ocorrência desse instituto. O que há é a vedação contida no art. 18,

13

Lei 8.213/91, art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de
eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: [...] § 2º O aposentado pelo Regime Geral de
Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando
empregado.
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§2º, da Lei 8.213/91 de que o aposentado pelo RGPS que permanecer em atividade sujeita
a este regime, ou a ele retornar, NÃO FARÁ JUS A PRESTAÇÃO ALGUMA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL em decorrência dessa atividade, EXCETO ao salário família e à reabilitação
profissional, quando empregado. Isso porque, o atual regime previdenciário possui
natureza nitidamente SOLIDÁRIA E CONTRIBUTIVA. E segundo o Tema (Tema 503) fixado
pelo STF e em consonância com entendimento já firmado pelo STJ, “SOMENTE LEI PODE
CRIAR BENEFÍCIOS E VANTAGENS PREVIDENCIÁRIAS, não havendo, por ora, previsão
legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, no sistema do RGPS, SENDO
CONSTITUCIONAL a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.” Ou seja, apenas por meio
de lei pode ser fixado os critérios para o recálculo de benefícios com base em novas
contribuições que decorrerem da permanência ou retorno do trabalhador ao mercado de
trabalho após a concessão de sua aposentadoria. Dessa forma, o aposentado pelo RGPS
que retornar ao trabalho só terá direito ao salário família e a reabilitação profissional,
quando empregado, pois o fato de não haver contraprestação a essas contribuições
vertidas ao Sistema Previdenciário não ofende à Constituição Federal.
STF. Plenário. RE 381367 ED/RS, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em
6.2.2020 (INFO/STF 965).

RESUMO
DIREITO CONSTITUCIONAL
1)

Para o STF, VIOLA a cláusula de reserva de plenário, órgão fracionário que afasta a incidência
de norma legal, no todo ou em parte, ainda que não se declare a inconstitucionalidade.

2) Súmula Vinculante nº 10 (STF): Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão
de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo
ou em parte.
3) Há duas situações em que o órgão fracionário poderá decretar a inconstitucionalidade sem
precisar remeter os autos ao Plenário (ou ao respectivo órgão especial): 1) se o Plenário (ou
órgão especial) do respectivo Tribunal já tiver decidindo pela inconstitucionalidade da norma;
ou 2) se o Plenário do STF já tiver declarado a norma inconstitucional. Essas mesmas duas
exceções também vieram expressas no art. 949 do CPC/15: “Art. 949 (...) Parágrafo único. Os
órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição
de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre a questão”.
4) Para o STF, o procurador de Câmara Municipal POSSUI legitimidade para interpor recurso em
ação direta de inconstitucionalidade.
DIREITO ADMINISTRATIVO
5) Para o STF, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação
de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.
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DIREITO PENAL
6) Acórdão que apenas confirma a condenação, ainda que modifique a pena fixada, também
constitui novo marco interruptivo da prescrição? STF – 1ª Turma: SIM. STF – 2ª Turma e STJ:
NÃO. Ou seja, há divergência nos tribunais superiores sobre o tema, não sendo entendimento
consolidado ou pacífico.
7) Para o STF, militará EM FAVOR DO RÉU a presunção de que é primário e de bons antecedentes
e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
8) Para o STF, É ASSEGURADO ao delatado o acesso às declarações prestadas por colaboradores
que o incriminem, já documentadas e que não se refiram à diligência em andamento que possa
ser prejudicada.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
9) Para o STF, CABE sustentação oral, quando deslocado o julgamento do Plenário Virtual para o
ambiente presencial por destaque, quando já proferido voto no Plenário Virtual.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
10) Para o STF, o art. 18, §2º da Lei 8.213/9114 É CONSTITUCIONAL, NÃO PODENDO o aposentado
pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que permanecer em atividade sob esse regime,
ou a ele retornar, renunciar o benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo de
serviço ou contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária, para obter
benefício mais vantajoso em nova aposentadoria.
11) A desaposentação acontece nas hipóteses em que o aposentado continua ou volta a trabalhar
e, portanto, contribui para previdência, sendo esses valores computados para o recálculo do
benefício, contudo, não há previsão legal que autorize a ocorrência desse instituto. O que há é
a vedação contida no art. 18, §2º, da Lei 8.213/9115 de que o aposentado pelo RGPS que
permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, NÃO FARÁ JUS A PRESTAÇÃO
ALGUMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL em decorrência dessa atividade, EXCETO ao salário família e
à reabilitação profissional, quando empregado.
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Lei 8.213/91, art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de
eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: [...] § 2º O aposentado pelo Regime Geral de
Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando
empregado.
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Lei 8.213/91, art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de
eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: [...] § 2º O aposentado pelo Regime Geral de
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Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando
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Para aprender mais RECOMENDO (julgados de 2017 a 2020):

CLIQUE AQUI para BAIXAR mais INFORMATIVOS do STF e do STJ

15

