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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES 

Março/2021 

Neste capítulo, abordar-se-ão as principais e mais recentes jurisprudências firmadas pelos 

Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. 

No universo jurídico é fundamental manter-se bem informado. Para isto, conte sempre conosco. 

Vamos juntos! 

1. Jurisprudências Recentes 

1.1 Supremo Tribunal Federal – STF 

1.1.1 Privatização de estatais 

Ao julgar, por maioria de votos, a ADI 6241, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu 

que a autorização genérica prevista no Programa Nacional de Desestatização é suficiente para 

a retirada do Poder Público do controle acionário de estatais. 

Nesse diapasão, a privatização ou extinção de estatais dispensa a autorização por lei 

específica, sendo suficiente a permissão genérica prevista em lei que veicule programa de 

desestatização.  

 

Art. 2º, Lei nº 9.491/97. Poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta Lei: 

I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente 

pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo; 

II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao 

controle direto ou indireto da União;        

III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização; 
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IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu 

capital social desapropriadas, na forma do Decreto-lei n° 2.321, de 25 de fevereiro 

de 1987.       

V - bens móveis e imóveis da União.  (Incluído pela Medida Provisória nº 2.161-35, 

de 2001). 

§1º Considera-se desestatização: 

a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através 

de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger 

a maioria dos administradores da sociedade; 

b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços públicos 

explorados pela União, diretamente ou através de entidades controladas, bem como 

daqueles de sua responsabilidade. 

c) a transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da União, nos 

termos desta Lei.              (Incluído pela Medida Provisória nº 2.161-35, de 2001) 

§2º Aplicam-se os dispositivos desta Lei, no que couber, às participações minoritárias 

diretas e indiretas da União no capital social de quaisquer outras sociedades e às 

ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do 

mínimo necessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A. - 

Petrobrás, nos termos do artigo 62 da Lei n° 9.478, de 06.08.97. (...) 

Art. 6º, Lei nº 9.491/97. Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:  

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e 

inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços públicos 

e participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis da 

União no Programa Nacional de Desestatização; (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.161-35, de 2001) (...) 

§1º Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de Desestatização 

deverá recomendar, para aprovação do Presidente da República, o órgão da 

Administração direta ou indireta que deverá ser o responsável pela execução e 

acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando esse 

órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 18 desta Lei. (....) 

 

A ação direta de inconstitucionalidade contou com relatoria da ministra Cármen Lúcia, que 

ressaltou que a Constituição Federal, apesar de dispor expressamente acerca da criação de tais 

entidades e da competência para decisões de intervenção estatal na economia, não o faz quanto 

à desestatização. 
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Art. 37, CF. 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:             (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) 

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição 

de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 

complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;         (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) 

 

Suscitando precedentes da Corte1, a relatora esclareceu que o Supremo já “reconhece a 

constitucionalidade da edição de lei geral para fins de privatização e a desnecessidade de lei 

específica para a autorização de desestatização de estatais”. 

Ponderou, ainda, que a desestatização e a extinção são consequências de política pública 

autorizada pelo Congresso Nacional quando da criação do Programa de Desestatização. "A 

atuação do chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos", 

portanto. 

Contudo, ressalve-se as hipóteses em que a própria lei instituidora da estatal prevê a 

necessidade de tal lei específica, quando deve-se observar esta exigência. Restaram vencidos os 

ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, para quem a situação demanda lei específica, 

em simetria com a determinação de sua criação. 

                                    
1 ADI 3577. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 14/02/2020. Publicação: 06/04/2020; ADI 

3578 MC. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Julgamento: 14/09/2005. Publicação: 24/02/2006. 
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1.2 Superior Tribunal de Justiça - STJ 

1.2.1 Efeito suspensivo em embargos à execução 

Ao dar provimento, por unanimidade, ao REsp 1846080, de relatoria da ministra Nancy 

Andrighi, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os requisitos para a 

concessão de efeito suspensivo em embargos à execução são cumulativos. 

O Tribunal de origem havia concedido o referido efeito apesar de ausente um dos requisitos 

elencados no Código de Processo Civil, sob o argumento de que, excepcionalmente, o 

magistrado pode concedê-lo. 

 

Art. 919, CPC. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. 

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. 

§2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos 

embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer 

tempo, em decisão fundamentada. 

§3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a 

parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. 

§4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos 

executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o 

respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. 

§5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de 

substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. 

 

Andrighi rememorou a Legislação Adjetiva Civil para esclarecer que o requerimento do 

embargante; a constatação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo; e a garantia da execução, são os requisitos para a concessão do 

efeito suspensivo. 
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Ponderou, ainda, que “mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para 

a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, caso presentes tais 

requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito". 

1.2.2 Porte de arma de uso permitido 

Superando entendimento anterior, a Sexta Turma do STJ decidiu que o delito de porte ou 

posse de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada não tem natureza 

hedionda. 

Tal posicionamento deu-se no bojo dos HCs 525249 e 575933, de relatoria da ministra 

Laurita Vaz. Os impetrantes argumentavam que a previsão da Lei de Crimes Hediondos, incluída 

pela Lei nº 13.497/17, não abarca as armas de uso permitido com numeração raspada, sob pena 

de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 

 

Art. 1º, Lei nº 8.072/90. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos 

tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 

consumados ou tentados: (...) 

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: 

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) 

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no 

art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;       (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019) 

Art. 16, Lei nº 10.826/03. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 

manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso 

restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (...) 

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, 

marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; 
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A relatora esclareceu que a Corte vinha entendendo que a previsão de hediondez não se 

restringia ao caput do dispositivo transcrito, estendendo-se ao seu parágrafo. Todavia, Vaz 

ponderou que tal posicionamento merece ser superado. 

"Corrobora a necessidade de superação do posicionamento acima apontado a constatação 

de que, diante de texto legal obscuro – como é o parágrafo único do artigo 1º da Lei de Crimes 

Hediondos na parte em que dispõe sobre a hediondez do crime de posse ou porte ilegal de 

arma de fogo – e de tema com repercussões relevantes na execução penal, cabe ao julgador 

adotar uma postura redutora de danos, em consonância com o princípio da humanidade", 

afirmou a relatora. 

A ministra arrematou argumentando que a ratio do legislador seria dar tratamento mais 

gravoso apenas às hipóteses relacionadas a armas de uso restrito, não alcançando as de uso 

permitido com numeração raspada. 

1.2.3 Embargos de terceiro e ordem de despejo 

Ao julgar, unanimemente, o REsp 1714870, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

concluiu que os embargos de terceiro não são a via processual adequada para impugnar 

ordem de despejo.  

Os recorrentes argumentaram que, por não integrarem a relação jurídica originária, teriam 

nos embargos o único meio de defender sua posse. O recurso especial contou com relatoria da 

ministra Nancy Andrighi. 

Aplicando à hipótese o Código de Processo Civil de 1973, a relatora esclareceu que o 

objetivo da medida seria ilidir a “eficácia de constrição judicial que representasse turbação ou 

esbulho na posse do embargante, proprietário ou simples possuidor”. 

Andrighi esclareceu que, não “obstante tratar-se o rol do art. 1.046 do CPC/73 de rol 

exemplificativo, tem-se que a ordem judicial de despejo não se enquadra, de qualquer forma, 

em ato de apreensão judicial, a fim de autorizar a oposição dos embargos de terceiro”. 



 

9 

 

"Por ato de constrição judicial, deve-se entender aquele que apreende o bem para 

determinada finalidade processual, o que não é o caso do mandado de despejo – que, em 

verdade, se expedido, colocará o bem à disposição da própria parte", arrematou. 
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QUADRO SINÓTICO 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

ADI 6241 A privatização ou extinção de estatais dispensa a autorização por lei específica. 

REsp 1846080 
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução 

são cumulativos. 

HCs 525249 e 575933 
O delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração 

raspada não tem natureza hedionda. 

REsp 1714870 
Os embargos de terceiro não são a via processual adequada para impugnar 

ordem de despejo. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: artigo 37. 

 Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997: artigos 2º e 6º. 

 Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015: artigo 919. 

 Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003: artigo 16. 

 Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990: artigo 1º. 
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JURISPRUDÊNCIA 

 

Supremo Tribunal Federal 

 ADI 6241 

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta apenas na parte na qual se impugna a autorização de 

inclusão de empresas estatais no plano de desestatização prevista no caput do art. 2º e no inc. I e § 1º do art. 6º 

da Lei n. 9.491/1997 e, nessa parte, julgou improcedente o pedido, nos termos do voto da Relatora, vencidos os 

Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Falaram: pelos interessados, a Dra. Andrea de Quadros Dantas, 

Advogada da União; e, pelo amicus curiae Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira, o Dr. 

Maximiliano Nagl Garcez. Plenário, Sessão Virtual de 18.12.2020 a 5.2.2021. 

 ADI 3577 

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 1º do art. 4º da Medida Provisória nº 2192-70/2001. 

Exaurimento da eficácia normativa. Prejudicialidade. Incisos I, II e IV do art. 2º da Lei nº 9.491/97. Programa Nacional 

de Desestatização. Normas que designam as empresas que poderão ser desestatizadas. Ausência de necessidade 

de lei específica para a autorização de desestatização. Inciso I do art. 3º da Medida Provisória nº 2192-70/2001. 

Preceito que permite que a União adquira o controle de instituição financeira estadual exclusivamente com o 

objetivo de privatizá-la ou extingui-la. Constitucionalidade. Artigo 29 e parágrafo único da MP nº 2192-70/2001. 

Norma que possibilita que os depósitos judiciais efetuados em instituição financeira oficial submetida a processo 

de privatização sejam mantidos, até regular levantamento, na própria instituição financeira privatizada ou na 

instituição financeira adquirente de seu controle acionário. Ofensa ao art. 37, inciso XXI, e ao art. 164, § 3º, todos 

da Constituição Federal. Parcial procedência do pedido. 1. O § 1º do art. 4º da Medida Provisória nº 2.192-70/2001, 

que possibilita o depósito das disponibilidades de caixa do Poder Público em instituição financeira submetida a 

processo de privatização ou na instituição financeira adquirente de seu controle acionário, estabelece também uma 

limitação temporal a essa prática, qual seja, até o final do exercício de 2010, restando claro que o preceito em 

referência exauriu sua eficácia. Prejudicialidade da ação direta quanto a esse preceito. 2. Não há necessidade de lei 

específica autorizando a desestatização de empresas, sendo suficiente a autorização legal genérica. Sendo assim, 

são constitucionais os incisos I, II e IV do art. 2º da Lei nº 9.491/97, os quais designam, de forma geral, as empresas 

que poderão ser desestatizadas. O inciso I do art. 3º da Medida Provisória nº 2.192-70/2001, por sua vez, tão 
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somente autoriza a transferência do controle acionário do banco estadual para a União, a qual poderá privatizá-lo 

ou extingui-lo. 3. O art. 29, caput e parágrafo único, da Medida Provisória nº 2.192-70/2001 possibilita que os 

depósitos judiciais outrora geridos por instituição financeira oficial sejam mantidos na instituição financeira 

privatizada ou na instituição adquirente do controle acionário daquela, estabelecendo, com isso, generalização 

incompatível com art. 164, § 3º, da Constituição Federal, segundo o qual os depósitos públicos deverão ser mantidos 

preferencialmente em instituições financeiras oficiais. O art. 29 da MP nº 2.192-70/2001 também instituiu um 

privilégio injustificado em favor do banco privado que adquire a instituição financeira pública. Se o certame tinha 

como objeto tão somente o controle acionário, a manutenção dos depósitos judiciais na instituição privatizada ou 

adquirente de controle acionário apresenta-se como verdadeiro bônus em favor do banco privado que venceu a 

licitação, em ofensa ao princípio da isonomia e, consequentemente, ao princípio da licitação. 4. Prejudicialidade 

parcial da ação direta, a qual, quanto à parte que se conhece, é julgada parcialmente procedente. 

 ADI 3578 MC 

EMENTA: I. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade: caso de excepcional urgência, que autoriza a 

decisão liminar sem audiência dos partícipes da edição das normas questionadas (LADIn, art. 10, §3º), dada a 

iminência do leilão de privatização do controle de instituição financeira, cujo resultado poderia vir a ser 

comprometido com a concessão posterior da medida cautelar. II. Desestatização de empresas públicas e sociedades 

de economia mista: alegação de exigência constitucional de autorização legislativa específica, que - contra o voto 

do relator - o Supremo Tribunal tem rejeitado; caso concreto, ademais, no qual a transferência do controle da 

instituição financeira, do Estado-membro para a União, foi autorizada por lei estadual (conforme exigência do art. 

4º, I, a, da MPr 2.192-70/01 - PROES) e a subsequente privatização pela União constitui a finalidade legal específica 

de toda a operação; indeferimento da medida cautelar com relação ao art. 3º, I, da MPr 2.192-70/01, e ao art. 2º, 

I, II e IV, da L. 9.491/97. III. Desestatização: manutenção na instituição financeira privatizada das disponibilidades de 

caixa da administração pública do Estado que detinha o seu controle acionário (MPr 2.192-70/01, art. 4º, § 1º), 

assim como dos depósitos judiciais (MPr 2.192-70/01, art. 29): autorização genérica, cuja constitucionalidade - não 

obstante emanada de diploma legislativo federal - é objeto de questionamento de densa plausibilidade, à vista do 

princípio da moralidade - como aventado em precedentes do Tribunal (ADIn 2.600-MC e ADIn 2.661-MC) - e do 

próprio art. 164, § 3º, da Constituição - que não permitiria à lei, ainda que federal, abrir exceção tão ampla à regra 

geral, que é a de depósitos da disponibilidade de caixa da Administração Pública em instituições financeiras oficiais; 

aparente violação, por fim, da exigência constitucional de licitação (CF, art. 37, XXI); ocorrência do periculum in 

mora: deferimento da medida cautelar para suspender ex nunc a eficácia dos arts. 4º, § 1º, e 29 e parágrafo único 

do ato normativo questionado (MPr 2.192/70/01). 

Superior Tribunal de Justiça 

 REsp 1846080 
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 

1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos 

à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada 

em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. 

Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, 

§ 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode 

ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito 

suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento 

do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) 

garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de 

excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, 

conforme exige o art. 919, §1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte 

local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota 

relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos 

outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou 

risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, 

afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. 

 HCs 525249 e 575933 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003. CONDUTA 

PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.497/2017 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.964/2019. PORTE DE 

ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA. ORDEM 

CONCEDIDA. 1. Os Legisladores, ao elaborarem a Lei n. 13.497/2017 – que alterou a Lei de Crimes Hediondos – 

quiseram conferir tratamento mais gravoso apenas ao crime de posse ou porte de arma de fogo, de acessório ou 

de munição de uso proibido ou restrito, não abrangendo o crime de posse ou porte de arma de fogo, de acessório 

ou de munição de uso permitido. 2. Ao pleitear a exclusão do projeto de lei dos crimes de comércio ilegal e de 

tráfico internacional de armas de fogo, o Relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 

Federal, então Senador Edison Lobão, propôs "que apenas os crimes que envolvam a utilização de armas de fogo 

de uso restrito, ou seja, aquelas de uso reservado pelos agentes de segurança pública e Forças Armadas, sejam 

incluídos no rol dos crimes hediondos". O Relator na Câmara dos Deputados, Deputado Lincoln Portela, destacou 

que "aquele que adquire ou possui, clandestinamente, um fuzil, que pode chegar a custar R$ 50.000, (cinquenta 

mil reais), o equivalente a uns dez quilos de cocaína, tem perfil diferenciado daquele que, nas mesmas condições, 

tem arma de comércio permitido". 3. É certo que a Lei n. 13.964/2019 alterou a redação da Lei de Crimes Hediondos, 

de modo que, atualmente, se considera equiparado a hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo 

de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003. 4. Embora o crime ora em análise tenha sido praticado 

antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019, cabe destacar que a alteração na redação da Lei de Crimes Hediondos 
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apenas reforça o entendimento ora afirmado, no sentido da natureza não hedionda do porte ou posse de arma de 

fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou 

adulterado. 5. No Relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho destinado a analisar e debater as mudanças 

promovidas na Legislação Penal e Processual Penal pelos Projetos de Lei n.º 10.372/2018, n.º 10.373/2018, e n.º 

882/2019 - GTPENAL, da Câmara dos Deputados, coordenado pela Deputada Federal Margarete Coelho, foi 

afirmada a especial gravidade da conduta de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido, de 

modo que se deve "coibir mais severamente os criminosos que adquirem ou “alugam” armamento pesado [...], 

ampliando consideravelmente o mercado do tráfico de armas". Outrossim, ao alterar a redação do art. 16 da Lei 

n.º 10.826/2003, com a imposição de penas diferenciadas para o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito 

e de uso proibido, a Lei n. 13.964/2019 atribuiu reprovação criminal diversa a depender da classificação do 

armamento. 6. Esta Corte Superior, até o momento, afirmava que os Legisladores atribuíram reprovação criminal 

equivalente às condutas descritas no caput do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 e ao porte ou posse de arma de fogo 

de uso permitido com numeração suprimida, equiparando a gravidade da ação e do resultado. Todavia, diante dos 

fundamentos ora apresentados, tal entendimento deve ser superado (overruling). 7. Corrobora a necessidade de 

superação a constatação de que, diante de texto legal obscuro – como é o parágrafo único do art. 1.º da Lei de 

Crimes Hediondos, na parte em que dispõe sobre a hediondez do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo 

– e de temas com repercussões relevantes, na execução penal, cabe ao Julgador adotar postura redutora de danos, 

em consonância com o princípio da humanidade. 8. Ordem de habeas corpus concedida para afastar a natureza 

hedionda do crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer 

outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. 

 REsp 1714870 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM JUDICIAL 

DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE APREENSÃO JUDICIAL. 1. Embargos de terceiro, 

por meio dos quais se objetiva desconstituir ordem judicial de desocupação de imóvel exarada em ação de despejo 

ajuizada em face de suposto locatário e alheia ao conhecimento dos embargantes. 2. Ação ajuizada em 07/07/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 16/11/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se 

os embargos de terceiro são via processual adequada para a pretensão dos recorrentes de defender sua alegada 

posse de ordem de despejo exarada em ação da qual não fizeram parte, ajuizada em face de suposto locatário. 4. 

Os embargos de terceiro foram opostos na vigência do CPC/73, motivo pelo qual a análise de seu cabimento deve 

observar as regras nele estabelecidas. 5. Os embargantes (ora recorrentes) afirmam: i) estar na posse mansa e 

pacífica do bem - o que, alegam, inclusive, dar-lhes o direito ao reconhecimento da usucapião; ii) ter tido sua posse 

ameaçada por ordem de despejo; e iii) a ordem de despejo emanou de processo do qual não fizeram parte, uma 

vez que totalmente alheios à relação locatícia. 6. O art. 1.046 do CPC/73 preceitua que quem, não sendo parte no 

processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de 

penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá 
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requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos. 7. Não obstante tratar-se o rol do art. 1.046 

do CPC/73 de rol exemplificativo, tem-se que a ordem judicial de despejo não se enquadra, de qualquer forma, 

em ato de apreensão judicial, a fim de autorizar a oposição dos embargos de terceiro. 8. Recurso especial conhecido 

e não provido, com majoração de honorários, observada eventual concessão da gratuidade de justiça.  
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