
INFORMATIVO
EDIÇÃO N.° 2 | SETEMBRO DE 2022



 SUMÁRIO

DIREITO CRIMINAL, JÚRI E EXECUÇÃO PENAL 
  
Tribunal de Justiça do estado do Paraná (TJPR) 
Para fins de remição de pena, é possível computar carga horária excedente
ao limite diário definido em Lei (artigo 126, § 1º, da LEP).
 
Tribunais Superiores 
É presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos à criança, de
modo que não é exigível a produção de prova da necessidade desses
cuidados para a concessão de prisão domiciliar à apenada com filho de até
12 anos, se preenchidos demais requisitos. 
 
DIREITO CIVIL E FAZENDA PÚBLICA 
 
Tribunal de Justiça do estado do Paraná (TJPR) 
O desligamento de motorista de aplicativo pela empresa sem aviso prévio
gera dever de indenizar, por impedimento de exercício da sua atividade
laboral e do acesso à sua verba alimentar. 

Tribunais Superiores 
É abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde pela operadora com
fundamento na inadimplência, se quando da notificação exigida pela Lei nº
9.656/1998 o consumidor não mais se encontra inadimplente, tendo
adimplido todas as parcelas devidas com correção monetária e juros de
mora. 
 
DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES 
 
Tribunal de Justiça do estado do Paraná (TJPR) 
As questões de alta indagação e que dependam de prova não podem ser
dirimidas no processo de inventário, devendo ser remetidas para as vias
ordinárias (art. 612 do CPC), de modo que a parte que se julgar preterida pode
demandar a sua admissão no inventário, reservando-se o seu quinhão até
que se decida a sustentada condição de meeeira ou herdeira (art. 628, § 2.º,
do CPC). 

Tribunais Superiores 
Dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal rege-se pelas
regras relativas ao condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens,
cessando o estado de mancomunhão anterior. 
 



 SUMÁRIO

DIREITO DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E INFRACIONAL 
 
Tribunal de Justiça do estado do Paraná (TJPR) 
Em razão do princípio da proteção integral da criança, o Estado deve garantir
a vaga em creche municipal, sob pena de multa, não podendo invocar o
argumento da “reserva do possível” para deixar de cumprir tal obrigação. 

Tribunais Superiores 
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro
de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o
delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). 
 
 
DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO, PRERROGATIVAS E CARREIRA 
 
Havendo dúvida quanto ao marco inicial da contagem do prazo recursal da
Defensoria Pública estadual, essa deve ser resolvida em favor da Instituição. 
 



DIREITO CRIMINAL, JÚRI E EXECUÇÃO PENAL

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR)

Tese:

Para fins de remição de pena, é possível computar carga horária excedente
ao limite diário definido em Lei (artigo 126, § 1º, da LEP). 
Julgados:

TJPR - 3ª C.Criminal - 4000204-63.2021.8.16.0019 - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO
NINI AZZOLINI - J. 25.05.2021. 

Comentários e aplicabilidade:

O artigo 126, § 1º, inc. I, da LEP define que 1 (um) dia de pena será remido para
cada 12 (doze) horas de estudo da pessoa privada de liberdade em regime
prisional fechado ou semiaberto, as quais devem ser divididas em – no
mínimo – 3 (três) dias. Isto, lógica e consequentemente, gera um limite diário
de 4 (quatro) horas de estudo para os fins de remição, não sendo considerada
o tempo que exceda a isto. 

Contudo, no caso concreto julgado pelo TJPR, a 3ª Câmara Criminal flexibilizou
esse entendimento, a fim de reconhecer o tempo diário de estudo excedido,
declarando remido dia a mais indeferido em primeiro grau. 
Em exame à Jurisprudência do TJPR, porém, nota-se que a posição do
eminente Desembargador Mario Nini Azzolini se mostra minoritária dentro da
Corte – havendo diversos acórdãos em sentido contrário, inclusive na própria
3ª Câmara¹. 

No caso em tela, o fundamento principal que permitiu a consideração das
horas “extra” de estudo foi a deferência do Desembargador Relator a
precedentes do STJ, que permitem tal flexibilização tanto para os casos de
remição por estudo quanto de remição por trabalho (STJ. AgRg no HC nº
606.826/SP): 

 

 

¹TJPR-3 C.Criminal-4000117-75.2022.8.16.0083-Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM
SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA J. 15.08.2022. TJPR-3 C.Criminal-4000352-
35.2022.8.16.4321-Rel: DESEMBARGADOR JOAO DOMINGOS KUSTER PUPPI
J. 06.06.2022)



HC nº 461.047/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/08/2020; 
AgRg no HC nº 606.826/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Jr., Sexta Turma, DJe
28/09/2020; 
HC nº 639.019/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, decisão monocrática, DJe.
25/02/2021; 
AgRg no HC nº 692.779/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
14/2/2022. 

 

No Tribunal Superior, essa questão – tanto para estudo quanto para trabalho
– já foi enfrentada e decidida favoravelmente à pessoa privada de liberdade
nos seguintes casos: 

Assim, considerando que, de um lado, a posição institucional da Defensoria
Pública do Paraná está contemplada na Jurisprudência do STJ e, de outro lado,
o TJPR não está aplicando o entendimento superior, sugere-se aos/as
membros um intenso monitoramento nos casos de remição de pena na
hipótese de superação do tempo do limite legal, para interposição de recurso
ou ação em Brasília. 

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU REMIÇÃO
DE UM DIA DA PENA EM DECORRÊNCIA DE ESTUDOS. IRRESIGNAÇÃO DA
DEFESA. PRETENSÃO DE QUE SEJAM COMPUTADAS TODAS AS HORAS
REFERENTES À DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA. ACOLHIMENTO.
ATESTADA A REALIZAÇÃO DE MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ESTUDOS EM
3 (TRÊS) DIAS. POSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR A CARGA HORÁRIA
EXCEDENTE AO LIMITE ESTIPULADO PELO ART. 126, §1º, I, DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HUMANIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal -
4000204-63.2021.8.16.0019 - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI
AZZOLINI - J. 25.05.2021)



Tribunais Superiores

Tese:
É presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos à criança, de
modo que não é exigível a produção de prova da necessidade desses
cuidados para a concessão de prisão domiciliar à apenada com filho de até
12 anos, se preenchidos demais requisitos. 

Julgado:
STJ. AgRg no HC nº 731.648/SC. Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha.
QUINTA TURMA – DJe. 23/06/2022. 

Comentários e aplicabilidade:
Em 2018, no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, de Relatoria do e. Ministro
Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal concedeu a “ordem para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo
da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do
CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes (...), excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes”. 

A aplicação de tal entendimento, contudo, nem sempre teve efetividade. Isto
porque, não raras vezes, os juízos das instâncias ordinárias demandavam
que as partes comprovassem a necessidade do cuidado materno à criança,
criando um requisito não previsto na decisão do STF e, por consequência,
deixando de cumpri-la. 

Porém, recentemente, com o AgRg no HC nº 731.648/SC, o STJ fixou a tese de
que esse novo critério – o da demonstração da necessidade do cuidado – é
dispensável. 

Com isso, definiu-se que, “por razões humanitárias e para proteção integral
da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de
menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde
que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b)
não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente
situação excepcional a contraindicar a medida”. 



A respeito, dois pontos de aplicabilidade podem ser destacados. A um, o de
que a concessão da domiciliar, segundo o precedente do STJ, é cabível nas
situações de prisão-pena, e não só de prisão processual (preventiva), como
dispôs o Pretório Excelso. A dois, o de que os precedentes são cabíveis aos
casos de tráfico de drogas, já que este crime é consumado sem violência,
grave ameaça e não tem pessoas físicas como vítima – atendendo, portanto,
aos requisitos das decisões. Tal dado é importante de frisar pois 64% das
prisões femininas no país se dão por essa tipificação (INFOPEN, 2016). 



DIREITO CIVIL E FAZENDA PÚBLICA DIREITO CIVIL E
FAZENDA PÚBLICA 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR)

Tese:
O desligamento de motorista de aplicativo pela empresa sem aviso prévio
gera dever de indenizar, por impedimento de exercício da sua atividade
laboral e do acesso à sua verba alimentar.  

Julgado:
TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002738-52.2020.8.16.0029 -
Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS
MANUELA TALLÃO BENKE - J. 29.08.2022. 

TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004380-08.2021.8.16.0035 -
São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS
ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 02.05.2022. 

TJPR - 9ª C.Cível - 0009298-97.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 26.03.2022. 

TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003120-56.2020.8.16.0187 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE
DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM -
J. 21.03.2022. 

Comentários e aplicabilidade:
Ainda que seja certo que a plataforma “possui liberdade e autonomia para
contratar e excluir do seu cadastro qualquer pessoa, já que atua no setor
privado, ficando a seu critério o cadastramento de seus prestadores de
serviços, selecionando seus motoristas parceiros com intuito de garantir a
qualidade do seu serviço prestado, visto que possui responsabilidade em
relação ao consumidor”, também restou fixado no julgado que a exclusão do
motorista sem aviso prévio gera o dever de indenizar. 



No caso concreto (0002738-52.2020.8.16.0029), a exclusão cadastral realizada
sem comunicação ao motorista se deu pela justificativa de que este possuía
registros criminais. Ocorre que o referido histórico criminal não era referente
ao motorista que ajuizou a ação, mas de homônimo. 

A negligência de checagem da empresa antes do desligamento e a ausência
de comunicação prévia ao motorista fez o Tribunal entender que a situação
ultrapassava o “mero dissabor cotidiano”, gerando o dever indenizatório,
uma vez que o trabalhador ficou impedido de exercer sua atividade
remunerada e deixou de auferir renda. 

Tribunais Superiores

Tese:
É abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde pela operadora com
fundamento na inadimplência, se quando da notificação exigida pela Lei nº
9.656/1998 o consumidor não mais se encontra inadimplente, tendo
adimplido todas as parcelas devidas com correção monetária e juros de
mora. 

Julgado:
STJ. REsp 2.001.686-MS. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
18/08/2022. 



Comentários e aplicabilidade:

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o princípio da boa-fé objetiva
impõe à operadora de plano de saúde a preservação do contrato, “dada a
natureza dos contratos de plano de saúde e a posição de dependência dos
beneficiários, especialmente dos idosos”. 

Por esse motivo, “embora não se possa exigir que ela preste o serviço sem
que para tanto receba a devida contraprestação”, a rescisão unilateral do
contrato pela operadora de saúde em razão da inadimplência – apesar de ser
legalmente admitida (art. 13, II, da Lei n. 9.656/1998) – deve ser considerada a
última medida a ser aplicada, tão somente quando não restar frutífera a
negociação da dívida ou a eventual suspensão do serviço. 

Assim, a inadimplência por si só, isto é, desacompanhada das tratativas de
negociação da dívida ou da comunicação ao dever, não justificaria a rescisão,
mormente quando o devedor promove a quitação corrigida do débito vencido. 

No caso concreto, a Cooperativa Unimed rescindiu o contrato com o
benificiário no ano de 2020, durante o pico da pandemia de COVID-19, apesar
de ter na mesma ocasião aceito o pagamento de débitos corrigidos relativos
a prestações atrasadas desde o ano de 2005. 
 



DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR)

Tese:
As questões de alta indagação e que dependam de prova não podem ser
dirimidas no processo de inventário, devendo ser remetidas para as vias
ordinárias (art. 612 do CPC), de modo que a parte que se julgar preterida pode
demandar a sua admissão no inventário, reservando-se o seu quinhão até
que se decida a sustentada condição de meeeira ou herdeira (art. 628, § 2.º,
do CPC). 

Julgado:
TJPR. 11ª C.Cível - 0047163-23.2021.8.16.0000. Rel.: Des. FABIO HAICK DALLA
VECCHIA - j. 09.03.2022 

Comentários e aplicabilidade:
Embora não se trate de questão inédita enfrentada pelo egrégio Tribunal de
Justiça do estado do Paraná, decidiram o Des. Rel. Fábio Haick Dalla Vecchia,
acompanhado pelos juízes substitutos de 2º grau, Evandro Portugal e Sergio
Luiz Kreuz não ser possível reconhecer (i) o termo final de uma união estável
em uma ação de inventário; (ii) tampouco o direito real de habitação na já
referida demanda.  

O entendimento está consubstanciado no art. 612 do CPC, que dispõe que “o
juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes
estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinária as
questões que dependerem de outras provas”.  

Veja-se que para fixação de uma data para o término de uma união estável,
bem como a análise quanto à declaração de um direito real de habitação são
questões as quais demandam, indubitavelmente, robusta instrução e análise
fática, o que foge ao escopo da ação de inventário. 

Nesse sentido, já julgou o egrégio Tribunal de Justiça do estado do Paraná:  



“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE NÃO ANALISA
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO E INDEFERE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO.
RECURSO. INSURGÊNCIA DA VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.
QUESTÃO QUE DEPENDE DE OUTRAS PROVAS. ANÁLISE EM VIA
ORDINÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA NA AÇÃO DE RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” AJUIZADA PELA VIRAGO. DECISÃO
MANTIDA. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE (ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL). RESERVA DE MEAÇÃO. ARTIGO 628, § 2º, CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MECANISMO QUE RESGUARDA EVENTUAIS DIREITOS
DA AGRAVANTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 11ª
C.Cível - 0028203-53.2020.8.16.0000 - Colombo - Rel.:
DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J. 07.12.2020 – grifou-se);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO.
UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO. ASSUNTO QUE
REFOGE À ESTREITA SEARA DO INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 612 do CPC, as questões de alta indagação e
que dependam de prova não podem ser dirimidas no processo de
inventário, devendo ser remetidas para as vias ordinárias.2.
Recurso conhecido e não provido.” (11ª C.Cível - 0017163-
74.2020.8.16.0000 - Rel.: Des. Fábio Haick Dalla Vecchia - J.
06.07.2020). 

Sendo certo que, a fim de dirimir questões as quais exijam extensa análise
probatória, deve o juiz remetê-las às vias ordinárias, não sendo cabível sua
discussão em ação de inventário. 

Ainda, uma segunda questão enfrentada no julgado diz respeito ao indivíduo
preterido à propositura da ação de inventário poderá, como salvaguarda o
art. 628, caput do CPC, a sua pronta admissão. Contudo, reitera o §2º do art.
628 o que já anuncia o art. 612 do CPC, trazendo a ressalva de que o seu
respectivo quinhão estará reservado: “Se para solução da questão for
necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o
requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do
inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.”. 



REsp 668.131/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 19/8/2010, DJe 14/9/2010.  

AgInt nos EDcl no AREsp 750.322/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017. 

REsp 1.631.859/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 22/5/2018, DJe 29/5/2018. 

AgInt no REsp 1.787.720/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 27/9/2021.  

Tribunais Superiores

Tese:
Dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal rege-se pelas
regras relativas ao condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens,
cessando o estado de mancomunhão anterior. 

Julgado:
STJ. 3ª Turma. REsp 1.840.561-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
03/05/2022. 

Comentários e aplicabilidade:
Quando da dissolução da sociedade conjugal, seja através da separação ou
do divórcio, entende o Superior Tribunal de Justiça que cessa o estado de
mancomunhão dos bens comuns, até então não partilhados:  

Nesse sentido, é lógico pensar que o condômino, ex-cônjuge que
permaneceu no imóvel, possui legitimidade para usucapir em nome próprio,
desde que comprovados os requisitos à usucapião, tendo exercido posse
exclusiva com efeito animus domini pelo prazo estabelecido em Lei, sem
qualquer oposição dos demais proprietários. E assim, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em momentos pretéritos:  

 

"A propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do
condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1319 do CC,
segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos
que percebeu da coisa" (REsp 1.375.271/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017). 



No caso em questão, após a dissolução da sociedade conjugal, o ex-consorte
abandonou a fração ideal pertencente ao casal dos imóveis usucapidos pela
requerente. Em contrapartida, a ex-esposa não lhe repassou nenhum valor
proveniente de aluguel, tampouco houve exigência do o ex-marido para
tanto, não prestando conta alguma pelo período que antecedeu o
ajuizamento da ação de usucapião. 

Portanto, nota-se que o que houve foi o exercício da posse pela ex-esposa,
com efetivo ânimo de dona, sem qualquer resistência do ex-consorte, fato
que ensejou a procedência do pedido da autora. 



DIREITO DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E INFRACIONAL 

Tribunal de Justiça do estado do Paraná (TJPR) 

Tese:
Em razão do princípio da proteção integral da criança, o Estado deve garantir
a vaga em creche municipal, sob pena de multa, não podendo invocar o
argumento da “reserva do possível” para deixar de cumprir tal obrigação. 

Julgado:
TJPR. 6ª C.Cível. 0003405-24.2021.8.16.0184. Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J.
09.05.22. 

TJPR. 6ª C.Cível. 0001565-35.2020.8.16.0112. Rel. Des. RAMON DE MEDEIROS
NOGUEIRA - J. 15.03.21. 

Comentários e aplicabilidade:
Os artigos 227 da Constituição da República (CR) e 4º do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) dão “absoluta prioridade” à efetivação do direito à
educação da criança e do adolescente.  

Por esse motivo, somando ao princípio da proteção integral, o Tribunal de
Justiça do estado do Paraná entendeu que não é possível ao Poder Executivo
invocar o argumento da “reserva do possível” para negar matrícula de criança
em creche municipal, eis que tal obrigação é normativamente da
responsabilidade do Município nos termos do art. 211, § 2º da CR: “Os
Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação
infantil”. 

Assim, por meio de ação de obrigação de fazer, é possível pleitear a matrícula
da criança em centro de ensino municipal, ainda que a administração
pública alegue a falta de vagas. De acordo com o julgado, é possível também
requerer o arbitramento de multa, caso descumprida a medida, com a
responsabilização extensiva ao chefe do poder executivo municipal. 
Demais dados não foram possíveis acessar, tendo em vista que o processe
tramitou sob sigilo. 



Tribunais Superiores

Tese:
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro
de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o
delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). 

Julgado:
STJ. REsp nº 1.954.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
01/07/2022. Tema Recurso Repetitivo 1121. 

STJ. REsp nº 1.957.637/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
01/07/2022. Tema Recurso Repetitivo 1121. 

STJ. REsp nº 1.958.862/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
01/07/2022. Tema Recurso Repetitivo 1121. 

STJ. REsp nº 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
01/07/2022. Tema Recurso Repetitivo 1121. 

Comentários e aplicabilidade:
O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em rito de recursos repetitivos de
que não é possível desclassificar a conduta de estupro de vulnerável (art. 217-
A do CP) para a tipificação penal de importunação sexual (art. 215-A do CP),
quando a vítima é menor de 14 (catorze) anos de idade e quando restar
comprovada a incidência do dolo específico de satisfação da lascívia própria
ou de terceiro. 

Invocando a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, a tese
inviabiliza a desclassificação ao crime mais brando, “prescindindo, inclusive,
o contato físico entre a vítima e o agressor”. 

O acórdão paradigmático (REsp 1.954.997) justifica essa impossibilidade em
razão da deferência à opção legislativa “pela absoluta intolerância com atos
de conotação sexual com pessoas menores de 14 anos, ainda que
superficiais e não invasivos”. 



Ainda de acordo com o julgado, essa absoluta impossibilidade
desclassificatória estabelecida diante do aparente conflito normativo entre
os tipos penais se dá “pelo princípio da especialidade do art. 217-A do CP, que
possui o elemento especializante "menor de 14 anos", e também pelo
princípio da subsidiariedade expressa do art. 215-A do CP, conforme se
verifica de seu preceito secundário in fine” (“se o ato não constitui crime
mais grave”). 

Para o Relator, a tese fixada em repetitivo se dá também pela inexistência de
tipos intermediários que reprimissem “condutas sexuais praticadas em face
de pessoas vulneráveis”, o que deveria existir por iniciativa legislativa, que
hoje não gradua tais condutas. 

Em termos práticos, a impossibilidade de desclassificação implica na
imposição de sanção mais grave, já que o tipo penal do artigo 217-A, caput,
possui a pena cominada de 8 a 15 anos, enquanto a pena cominada do tipo
penal do artigo 215-A é de 1 a 5 anos. Além disso, a não-desclassificação
inviabiliza a concessão de “benefícios penais”, como a suspensão condicional
do processo. 

O julgado, como anteriormente mencionado, lastreou-se no princípio da
proteção integral da criança e do adolescente, o que demonstra que a Corte
presumiu que a repressão penal seria instrumento para atender a tal função
protetiva. 



DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO, PRERROGATIVAS
E CARREIRA

Tese:
Havendo dúvida quanto ao marco inicial da contagem do prazo recursal da
Defensoria Pública estadual, essa deve ser resolvida em favor da Instituição.

Julgado:
STJ. REsp nº 2.012.563/GO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Decisão
Monocrática. DJe. 10/08/2022. 

Comentários e aplicabilidade:
O artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, prevê que é
prerrogativa da Defensoria Pública do Estado “receber, inclusive quando
necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em
qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa,
contando-se-lhes em dobro todos os prazos”. E foi com base nesse dispositivo
normativo que o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial, para
reconhecer a tempestividade da apelação interposta pela Defensoria Pública
de Goiás na origem. 

No caso apreciado pela Corte Cidadã, havia registro processual apenas da
data da remessa do processo à Defensoria, havendo dúvida quanto à
exatidão da data do efetivo ingresso do feito “no setor de apoio
administrativo da Defensoria Pública”. 



Com isso, invocando a norma de intimação pessoal, o Julgador entendeu que
não seria possível o início da contagem do prazo na data desfavorável à
defesa, a partir do dia de remessa. 

Na decisão, apesar de ter sido invocada tal regra de intimação pessoal, o
Tribunal a flexibilizou, a fim de admitir o início da contagem de prazo com a
entrada do processo na Instituição, e não a partir dessa intimação pessoal –
em tese cogente. Segundo o julgado: “mesmo que a jurisprudência desta
Corte Superior admita o início da contagem dos prazos recursais para a
Defensoria Pública a partir da entrada dos autos no seu setor administrativo,
inviável a conclusão de que a simples remessa do processo ateste que esse
foi, de fato, recebido pela instituição”. 

No mais, consignou-se no julgado a seguinte tese: “havendo dúvida quanto ao
marco inicial do prazo recursal para a interposição da apelação pela defesa,
essa deve ser resolvida em favor da parte recorrente”. 
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