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NOVIDADES LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que 

temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre que o Preparação Total (assim como todos os nossos produtos) são 

tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação 

penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que 

o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo 

reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de 

forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a 

você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! 

Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos!  



 

 

Fala pessoal, tudo tranquilo? É com imensa alegria que apresento a mais nova 

matéria do RevisãoPGE: Novidades Legislativas e Jurisprudenciais. Esta disciplina 

consiste em uma abordagem mensal de todos os aspectos relevantes que ocorreram no 

Planalto e nos Tribunais Superiores, sem, por óbvio, esgotar todas as decisões proferidas 

pelo STJ/STF/TST, mas sempre atento ao que pode cair na sua prova.   

Trata-se, portanto, de um estudo legislativo e jurisprudencial do que é mais 

relevante para concurso público, a fim de deixar o aluno do Revisão PGE sempre a frente 

no que se refere à novidade legislativa e jurisprudencial.  

Contudo, lembre-se: o respectivo aprofundamento será dado pelo professor 

específico da matéria, bem como se recomenda que o aluno se debruce no inteiro teor 

dos julgados que serão analisados, com o intuito de abarcar cada vez mais argumentos 

para questões de segunda fase. 

Por fim, preciso registrar que a maior parte dos comentários apresentados foram 

retirados dos votos vencedores dos julgados apresentados, merecendo o respectivo 

ministro e toda sua equipe todos os créditos devidos.   
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

ADI 6437/MT 
 

Porquanto submetido ao princípio da reserva de lei, é inconstitucional a 

utilização de Decreto Legislativo estadual para a fixação de subsídio de deputados 

estaduais, de modo que o subsídio dos deputados estaduais deve ser fixado por lei em 

sentido formal (CF, art. 27, § 2º, redação da EC 19/1998). 

A vinculação entre o subsídio dos deputados estaduais e dos deputados federais 

acarreta o esvaziamento da autonomia administrativa e financeira dos estados-

membros, pois destitui os entes subnacionais da prerrogativa de estipular o valor da 

remuneração de seus agentes políticos, impondo-lhes a observância do quantum 

definido pela União. 

Sendo assim, a vinculação do valor do subsídio dos deputados estaduais ao 

quantum estipulado pela União aos deputados federais é incompatível com o princípio 

federativo e com a autonomia dos entes federados (CF, art. 18, caput). 

Ademais, o art. 37, XIII, da CF, veda a equiparação e a vinculação de quaisquer 

espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 



 

 

 

RE 655283/DF 
 

De acordo com o STF, a justiça comum é competente para processar e julgar ação 

em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da 

concessão de aposentadoria espontânea. 

 Isso porque não se debate relação de trabalho, mas somente a possibilidade de 

reintegração ao emprego público na eventualidade de se obter aposentadoria 

administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

A concessão de aposentadoria, com utilização do tempo de contribuição, leva ao 

rompimento do vínculo trabalhista nos termos do art. 37, § 14 da CF. Entretanto, é 

possível a manutenção do vínculo trabalhista, com a acumulação dos proventos com o 

salário, se a aposentadoria se deu pelo RGPS antes da promulgação da EC 103/2019. 

Após a inserção do art. 37, § 14, pela EC 103/2019, a Constituição Federal, de 

modo expresso, definiu que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou 

função pública cujo tempo de contribuição embasou a passagem do 

servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o RGPS. 

Porém, a referida Emenda Constitucional eximiu da observância ao § 14 do art. 37 da CF 

as aposentadorias já concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da Emenda. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 606 

da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e reputou lícita a 

reintegração com a acumulação de proventos com os salários, já que, no caso concreto, 

a aposentadoria se deu antes da EC 103/2019. 

Em suma, a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-

administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar 

a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a 

permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal (CF), 

salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional (EC) 103/09, nos termos do 

que dispõe seu art. 6º. 



 

 

 

ADI 6746/RO 
 

É incompatível com a Constituição Federal (CF) Emenda à Constituição estadual 

que institui, como limite remuneratório único dos servidores públicos estaduais, o valor 

do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

De acordo com o modelo constitucional vigente, os estados-membros devem 

observar o sistema dos subtetos aplicáveis no âmbito de cada um dos Poderes (CF, art. 

37, XI, na redação dada pela EC 41/2003)  ou optar por instituir um limite remuneratório 

único para os servidores estaduais. Ao optar por instituir um limite único, os estados-

membros devem adotar como parâmetro remuneratório máximo o subsídio mensal dos 

desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, que está limitado a 90,25% do 

subsídio mensal dos ministros do STF (CF, art. 37, § 12, incluído pela EC 47/2005). 

 

ADPF 616/BA 
 

É inconstitucional a interpretação de disposições legais que viabilizem a 

promoção a cargo de nível superior a servidores que ingressaram por concurso público 

para cargo de nível médio, pois a equiparação de carreira de nível médio a outra de nível 

superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal 

(CF). 

 

RE 1209429/SP, 
 

O Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de 

imprensa ferido, por policiais, durante cobertura jornalística de manifestação pública 

em que ocorra tumulto ou conflito, desde que o jornalista não haja descumprido 

ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à 

sua integridade física, caso em que poderá ser aplicada a excludente da 

responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. 



 

 

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF) prevê a responsabilidade civil 

objetiva do Estado quando presentes e configurados a ocorrência do dano, o nexo causal 

entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público, a oficialidade da conduta 

lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil (força maior, caso 

fortuito ou comprovada culpa exclusiva da vítima).  

Não é adequado, no entanto, atribuir a profissional da imprensa culpa exclusiva 

pelo dano sofrido, por conduta de agente público, somente por permanecer realizando 

cobertura jornalística no local da manifestação popular no momento em que ocorre um 

tumulto, sob pena de ofensa ao livre exercício da liberdade de imprensa. 

Em síntese, é objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a 

profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em 

manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a 

excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o 

profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas 

delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física. 

 

ADI 5235/DF, 
 

São constitucionais as restrições ao exercício da advocacia aos servidores do 

Poder Judiciário e do Ministério Público, previstas nos arts. 28, IV, e 30, I, da Lei 

8.906/1994 (1), e no art. 21 da Lei 11.415/2006. 

Isso porque o art. 5º, XIII, da CF é norma fundamental de eficácia contida e as 

restrições estabelecidas pelas normas impugnadas são expressão dos valores 

constitucionais da eficiência, da moralidade e da isonomia no âmbito da Administração 

Pública. 

As limitações ao exercício da advocacia são compatíveis com a Constituição, 

desde que a restrição profissional satisfaça os critérios de adequação e razoabilidade e 

atenda à finalidade de proteger a coletividade contra riscos sociais indesejados ou ao 

propósito de assegurar a observância de outros princípios constitucionais. 



 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

ADI 6621/TO 
 

Os estados podem optar por garantir a autonomia formal aos institutos de 

criminalística ou podem integrá-los aos demais órgão de segurança pública sem que isso 

importe ofensa material à Constituição. 

O art. 144, caput, da Constituição Federal (CF) previu norma de competência 

concorrente para a segurança pública ao dispor que “a segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

Concretizando o comando do § 7º do art. 144 da CF (1), a Lei 13.675/2018, que 

disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 

pública, traçou uma nova dimensão para a autonomia da polícia científica. Assim, ao 

reespecificar o comando constitucional, o legislador ordinário acolheu a interpretação 

que melhor realiza a finalidade da política de segurança, enfatizando o aspecto 

institucional e a eficiência dos órgãos administrativos.  

Ao mesmo tempo, rompeu-se com a anterior fórmula de organização que 

encontrava amparo neste Tribunal, qual seja, a de repartição federativa, com 

descentralização e engessamento. Em seu lugar, o Sistema Único de Segurança Pública 

(SUSP) promove centralização do planejamento estratégico, e flexibilidade das 

atribuições dos órgãos responsáveis pela segurança pública, retirando, portanto, a 

taxatividade do caput do art. 144 da CF. 

Em termos de legislação concorrente, os estados detêm plena autonomia para 

legislar sobre determinada matéria, caso essa competência não tenha sido exercida pela 

União ou, nos termos de uma verdadeira clear statement rule, o poder de inovação do 

ente menor tenha sido expressamente retirado por norma constitucional ou federal. 

Ademais, na forma do que se decidiu no julgamento da ADI 2.575/PR, a faculdade 

de desenhar institucionalmente os órgãos de polícia científica foi garantida aos estados. 



 

 

A existência, nos quadros da Administração Pública estadual, de órgão 

administrativo de perícias não gera obrigação de subordiná-lo à polícia civil. 

Dada a dimensão de autonomia sobre os órgãos de polícia científica, assim como 

a teleologia imanente à Lei 13.675/2018, não há razões para supor que a CF haveria 

determinado a subordinação de agentes de necrotomia, papiloscopistas e peritos 

oficiais à Polícia Civil. 

 

ADI 1183/DF 
 

É incompatível com a Constituição Federal (CF) a interpretação de que prepostos, 

indicados pelo titular de cartório ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer 

substituições ininterruptas por períodos superiores a seis meses.       

A autorização legal para que o titular do cartório possa indicar o seu substituto é 

compatível com a Constituição, dada a necessidade de que o serviço público seja 

ininterrupto. Mas isso não autoriza o exercício abusivo da prerrogativa, de tal modo que 

o empregado (substituto) assuma de fato, por longos períodos, a própria titularidade. 

Nesse sentido, tendo-se em vista que o § 3º do art. 236 da CF não permite que qualquer 

serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais 

de seis meses, extrai-se da referida norma que a substituição precária de um notário ou 

registrador por agente ad hoc não pode superar esse período. 

 

ADI 5289/SP 
 

É incompatível com a Constituição Federal ato normativo estadual que amplie as 

atribuições de fiscalização do Legislativo local e o rol de autoridades submetidas à 

solicitação de informações. 

O art. 50, caput e § 2º, da Constituição Federal (CF) traduz norma de observância 

obrigatória pelos estados-membros, que, por imposição do princípio da simetria (CF, art. 

25), não podem ampliar o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder 

Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. 



 

 

Além disso, compete privativamente à União (CF, art. 22, I) legislar sobre crime 

de responsabilidade (Enunciado 46 da Súmula Vinculante). 

 

ADI 6445/PA 
 

É inconstitucional lei estadual que estabeleça redução das mensalidades no 

âmbito da rede privada de ensino, enquanto perdurarem as medidas temporárias para 

o enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza de direito civil das normas 

incidentes sobre a contraprestação de serviços de educação, por tratarem de questão 

relacionada aos contratos.  

A lei impugnada, ao dispor sobre os termos em que serão descontados valores 

nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, 

interfere na essência do contrato, de maneira a suspender a vigência de cláusulas 

contratuais que estão no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos. Não 

se cuida, portanto, de típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra 

eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. De modo 

que caracterizada usurpação da competência privativa da União para legislar sobre 

direito civil. 

Ademais, além de o ato legislativo estadual contrariar disciplina federal existente 

sobre o assunto, não se verifica peculiaridade regional a justificar um regramento 

específico quanto aos efeitos da pandemia da Covid-19 em tais contratos. 

Sob o aspecto material, a norma impugnada contraria a livre iniciativa e interfere 

de forma desproporcional em relações contratuais regularmente constituídas. 

 

ADI 6588/AM 
 

Atendida a razoabilidade, é constitucional legislação estadual que prevê a 

vedação do corte do fornecimento residencial dos serviços de energia elétrica, em razão 

do inadimplemento, parcelamento do débito, considerada a crise sanitária. 



 

 

De fato, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o texto 

constitucional não impede a elaboração de legislação estadual ou distrital que, 

preservando o núcleo relativo às normas gerais editadas pelo Congresso Nacional, venha 

a complementá-las e não substituí-las. Portanto, legítima a complementação, em 

âmbito regional, da legislação editada pela União, a fim de, ampliando-se a proteção do 

consumidor, preservar o fornecimento de serviço público. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente 

pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra as Leis 

5.143/2020 e 5.145/2020 do estado do Amazonas que proíbem o corte do fornecimento 

residencial de seus serviços por falta de pagamento de suas respectivas contas, 

enquanto perdurar o estado de emergência decorrente de situações de extrema 

gravidade social. 

 

ADI 5995/RJ 
 

Não havendo norma federal disciplinadora, é constitucional lei estadual que 

proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos 

cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes. 

  Ante a inexistência de disciplina da matéria em nível federal, nos termos do art. 

24, § 3º, da Constituição Federal (CF), é permitido aos estados exercitar a competência 

legislativa plena. 

Na hipótese, apesar da proximidade temática da norma impugnada em relação 

ao conteúdo da Lei federal 11.794/2008, esta possui objeto distinto, pois dispõe tão 

somente acerca do uso de animais para afins de atividade de ensino e pesquisa 

científica. 

  Portanto, não há, no caso, invasão da competência da União para editar normas 

gerais sobre fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente (art. 24, VI, 

da CF). 



 

 

  Igualmente, é inconstitucional norma estadual que vede a comercialização de 

produtos desenvolvidos a partir de teste em animais, bem como a que determina conste 

no rótulo informação acerca da não realização de testes em animais. 

  Isso porque esses dispositivos legais violam a competência legislativa da União 

para editar normas gerais sobre produção e consumo, e para legislar sobre comércio 

interestadual. 

Ademais, a vedação imposta genericamente à comercialização de todo e 

qualquer produto sem distinção da sua respectiva origem invade a competência da 

União para legislar sobre comércio interestadual, nos termos do art. 22, VIII, da CF. 

 

ADI 350/SP 
 

Não afronta a competência legislativa da União o dispositivo de Constituição do 

estado de São Paulo (art. 240) que proíbe a caça em seu respectivo território. 

Considerando as regras de repartição de competência previstas nos arts. 23, VI e 

VII, e 24, VI, da Constituição Federal (CF), o constituinte estadual apenas reforçou a 

proibição de caça prevista no art. 1º da Lei 5.197/1967, norma geral editada pela União. 

No entanto, cabe destacar que, na interpretação do art. 240 da Constituição do 

estado de São Paulo, não devem ser incluídas a vedação às modalidades conhecidas 

como caça de controle e caça científica. Isso porque essas modalidades de caça 

destinam-se ao reequilíbrio do ecossistema, tendo, portanto, natureza protetiva em 

relação ao meio ambiente. 

Apesar de o caput do art. 1º da Lei 5.197/1967 também vedar o exercício da caça, 

os arts. 3º, § 2º, e 14 admitem as atividades de “destruição” para fins de controle e de 

“coleta” para fins científicos. 

 

RE 1165959/SP, 
 



 

 

Constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer 

medicamento que, apesar de não possuir registro sanitário, tem a importação 

autorizada pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para tanto, devem ser 

comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição 

por outro similar constante das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de 

intervenção terapêutica do Sistema Único de Saúde (SUS). 

No exame do Tema 6 e do Tema 500 da repercussão geral, o Tribunal estabeleceu 

algumas premissas consensuais para que o Poder Judiciário possa compelir o Estado a 

fornecer fármaco não constante das listas de dispensação do SUS, quais sejam: (i) a 

comprovação da imprescindibilidade do medicamento; (ii) a impossibilidade de 

substituição por outro similar; (iii) a incapacidade financeira do enfermo; e (iv) o 

impedimento de a demanda cuidar de medicamento experimental ou de uso não 

autorizado pela Anvisa. 

No caso concreto, a respeito da substância terapêutica pleiteada, além de não 

ser proibida a comercialização no País, a importação de produtos à base de canabidiol, 

para uso pessoal, tem autorização da Anvisa, se cumpridos critérios específicos. O 

recorrido, inclusive, possui autorização individual da Agência. 

Desse modo, cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento 

que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela 

agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do 

paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de 

substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de 

medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 

 

RE 1297884/DF 
 

O controle judicial de atos “interna corporis” das Casas Legislativas só é cabível 

nos casos em que haja desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo 

legislativo [Constituição Federal (CF), arts. 59 a 69]. 



 

 

Por força do princípio constitucional da separação de Poderes (CF, art. 2º), não 

cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo para interpretar normas 

regimentais. 

No caso, o tribunal de justiça, ao declarar a inconstitucionalidade incidental do 

art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, 

se restringiu à interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, não 

tendo apontado, contudo, desrespeito às normas pertinentes ao processo legislativo 

previsto na CF. 

Com isso, em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º 

da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas 

constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer 

o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas 

meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria ‘interna 

corporis’. 

 

ADI 6452/ES 
 

Por usurpar competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e 

política de seguros, é inconstitucional preceito de lei estadual que estabeleça prazo 

máximo de 24 horas para as empresas de plano de saúde regionais autorizarem ou não 

solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos em seus usuários que tenham mais 

de sessenta anos. 

A competência suplementar dos estados para legislar sobre saúde e proteção ao 

consumidor não se confunde com o núcleo essencial dos contratos de prestação de 

serviços das operadoras de planos de saúde, sob pena de invasão da competência da 

União estabelecida no art. 22, I e VII, da Constituição Federal (CF). 

Ademais, cumpre ressaltar que a matéria se encontra regulamentada em sentido 

diverso pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão de âmbito federal 

responsável pela disciplina do tema (Lei 9.961/2000). 



 

 

 

ADI 6493/PB 
 

Por usurpar competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, 

Comercial e política de seguros, é inconstitucional legislação estadual que impeça as 

operadoras de planos de saúde de recusarem o atendimento ou a prestação de alguns 

serviços, no âmbito de seu território, aos usuários diagnosticados ou suspeitos de 

estarem com Covid-19, em razão de período de carência contratual vigente. 

A imposição de períodos de carência pelas operadoras de planos de saúde é tema 

que já foi disciplinado pela Lei federal 9.656/1998, no exercício de competência privativa 

da União [Constituição Federal (CF) art., 22, I e VII], de modo que não cabe ao legislativo 

estadual inovar na matéria. 

Ademais, ao impor obrigações às operadoras de planos de saúde, a Lei 

11.716/2020 do estado da Paraíba interfere diretamente nas relações contratuais 

firmadas entre as operadoras e os usuários contratantes, ocasionando relevante 

impacto financeiro. Em consequência, influencia na eficácia do serviço prestado pelas 

operadoras, que se veem obrigadas a alterar substancialmente a atuação apenas 

naquela unidade federativa. 

 

ADI 6602/SP 
 

É inconstitucional norma de constituição estadual que veda aos municípios a 

possibilidade de alterarem destinação, os fins e os objetivos originários de loteamentos 

definidos como áreas verdes ou institucionais. 

Sobre a delimitação de competência dos entes federados quanto ao 

ordenamento territorial, planejamento, uso e ocupação do solo urbano, a Constituição 

Federal (CF) estabelece, no art. 30, I e VIII, a competência dos municípios para legislar 

sobre assuntos de interesse local e “promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 



 

 

do solo urbano”. No mesmo sentido, a CF dispõe, no art. 182, a competência material 

dos municípios para a execução da política de desenvolvimento urbano. 

Além disso, no exercício da competência para editar normas gerais de direito 

urbanístico, a União reconheceu a competência dos municípios para afetar e desafetar 

bens, inclusive em áreas verdes e institucionais, assim como estabelecer, para cada zona 

em que se divida o território municipal, os usos permitidos de ocupação do solo. 

Nesse passo, ainda que os estados tenham competência para editar legislação 

suplementar em matéria urbanística, nos termos do art. 24, I, da CF, reconhece-se o 

protagonismo que o texto constitucional conferiu aos municípios em matéria de política 

urbana. 

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que 

a delimitação de competência municipal por meio de dispositivo de constituição 

estadual ofende o princípio da autonomia municipal. 

 

ADI 4296/DF 
 

O ajuizamento do mandado de segurança é cabível apenas contra atos 

praticados no desempenho de atribuições do Poder Público [Constituição Federal (CF) 

art. 5º, LXIX]. Atos de gestão comercial são atos estranhos à ideia da delegação do 

serviço público em si. Esses atos se destinam à satisfação de interesses privados na 

exploração de atividade econômica, submetendo-se a regime jurídico próprio das 

empresas privadas.  

Assim, não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial 

praticados por administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e 

concessionárias de serviço público (Lei 12.016/2019, art. 1º, § 2º). 

No exercício do seu poder geral de cautela, o magistrado pode analisar se 

determinado caso específico exige caução, fiança ou depósito. No art. 7º, III, da Lei 

12.016/2019 há previsão de mera faculdade, que pode ser exercida se o magistrado 

entender ser necessária para assegurar o ressarcimento a pessoa jurídica. Não se trata 



 

 

de um obstáculo ao poder geral de cautela, mas uma faculdade que vai ao encontro do 

art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). 

Desse modo, o juiz tem a faculdade de exigir caução, fiança ou depósito para o 

deferimento de medida liminar em mandado de segurança, quando verificada a real 

necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (Lei 

12.016/2019, art. 7º, III). 

Por fim, entendeu o STF que impedir ou condicionar a concessão de medida 

liminar caracteriza verdadeiro obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa do 

direito líquido e certo do impetrante, de modo que é inconstitucional ato normativo que 

vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

RE 1285845/RS 
 

A receita bruta, para fins de determinação da base de cálculo da CPRB, 

compreende os tributos sobre ela incidentes. 

Inaugurando nova ordem previdenciária, a Emenda Constitucional (EC) 42/2003, 

ao inserir o parágrafo 13 no art. 195 da Constituição Federal (CF), atualmente revogado 

pela EC 103/2019, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva 

daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. Diante da autorização 

constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011, instituindo contribuição substitutiva 

(CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga 

tributária. 

Quando de sua instituição, a contribuição era obrigatória às empresas listadas 

nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 (2). Todavia, após alterações promovidas pela Lei 

13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo, podendo as empresas a ele aderir 

apenas se concluíssem que a sistemática da CPRB seria, no seu contexto, mais benéfica 

do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 



 

 

Diante disso, não é possível à empresa optar pelo novo regime de contribuição 

por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam 

aplicáveis. Abater do cálculo da CPRB o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS) sobre ela incidente ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em 

amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 150, § 6º, da 

CF, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo 

de tributo. 

Sendo assim, é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza -ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – 

CPRB. 

 
 

 RE 1224696/SP 
 

É constitucional o artigo 5º da Lei nº 9.779/1999, no que autorizada a cobrança 

de Imposto de Renda sobre resultados financeiros verificados na liquidação de contratos 

de swap para fins de hedge. 

Havendo saldo positivo na liquidação da obrigação ao termo do contrato de swap 

para fins de hedge, é constitucional a cobrança do Imposto de Renda na forma do art. 

5º da Lei 9.779/1999 (1). 

Isso porque, havendo aquisição de riqueza ante a operação de swap, incide o 

imposto, não importando a destinação dada aos valores. Mesmo se direcionados a 

neutralizar o aumento da dívida decorrente do contrato principal, em razão da 

valorização da moeda estrangeira, cumpre tributar os rendimentos. 

Ademais, assentada a materialidade do Imposto de Renda no tocante às 

operações, improcede o alegado quanto a empréstimo compulsório ou exercício 

ilegítimo da competência tributária residual da União (arts. 148 e 154 da Constituição 

Federal). Tampouco há confisco ou ofensa ao princípio da irretroatividade. 

 



 

 

ADI 6737/PR 
 

É constitucional a instituição de taxa pela qual observada equivalência razoável 

entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de 

polícia, nos termos do do art. 145, II, da Constituição Federal. 

A Taxa de Registro de Contratos, devida pelo exercício regular do poder de polícia 

do Detran/PR, não se afigura excessiva a caracterizar ofensa ao princípio que veda a 

utilização de tributo com efeito de confisco. Não há, tampouco, incongruência entre o 

valor da taxa e o custo da atividade estatal por ela remunerada. 

 

DIREITO DO TRABALHO 
 

ADI 3890/DF 
 

Os empregados de entidades sindicais podem associar-se entre si para a criação 

de entidade de representação sindical própria. 

A liberdade de associação sindical, em sua dimensão coletiva, assegura aos 

trabalhadores em geral o direito à criação de entidades sindicais [Constituição Federal 

(CF), art. 8º, caput, I e II)] , bem assim, em sua dimensão individual, consagra a liberdade 

dos interessados em aderirem ou não ao sindicato ou desfiliar-se conforme sua vontade. 

A Lei 11.295/2006, ao garantir o direito de sindicalização aos empregados de 

organismos sindicais, nada mais fez do que explicitar uma liberdade conferida àquele 

grupo de trabalhadores pelo próprio texto constitucional. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

RE 1010819/PR 
 



 

 

O ajuizamento de Ação Civil Pública para discussão da titularidade de imóvel não 

ofende a coisa julgada decorrente de ação de desapropriação, mesmo após o prazo de 

dois anos para propositura de ação rescisória. 

Com efeito, diante da impossibilidade de discussão de matérias de alta indagação 

no âmbito das ações de desapropriação, o que inclui o debate a respeito da 

dominialidade do bem expropriado, eventual trânsito em julgado de decisão judicial 

proferida em ação de desapropriação, limitada à análise do decreto expropriatório e do 

valor de indenização, é incapaz de impedir a discussão jurídica dominial em ação civil 

pública. 

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença de ação de 

desapropriação, em razão de seu caráter acessório, somente serão devidos caso seja 

efetivamente paga a indenização aos desapropriados. 

Isso porque, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, por se tratar de 

verba acessória, os honorários sucumbenciais estão associados ao efetivo êxito da parte 

quanto ao pagamento da indenização dos bens desapropriados, devendo, portanto, 

ficarem depositados em juízo até que se resolva a questão prejudicial, o domínio das 

terras. 

Em síntese, I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede 

de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do 

patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se 

tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória; II - Em sede de Ação de Desapropriação, 

os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da 

indenização aos expropriados. 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 

ADI 4878/DF e ADI 5083/DF 
 

A doutrina da proteção integral, consagrada no art. 227 da Constituição Federal 

e nos tratados internacionais vigentes sobre o tema, dos quais sobressai a Convenção 



 

 

dos Direitos das Crianças (Decreto 99.710/1990), estabelece o estatuto protetivo de 

crianças e adolescentes, conferindo-lhes status de sujeitos de direito. Seus direitos e 

garantias devem ser universalmente reconhecidos, diante de sua especial condição de 

pessoas em desenvolvimento. Nos termos do texto constitucional, assegurar à criança e 

ao adolescente, com absoluta prioridade, seus direitos fundamentais é dever que se 

impõe não apenas à família e à sociedade, mas também ao Estado. 

Além disso, o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tratar do 

“menor sob guarda”, confere a ele condição de dependente, para todos os efeitos 

jurídicos, abrangendo, também, a esfera previdenciária. 

Nesse sentido, a interpretação que assegura ao “menor sob guarda” o direito à 

proteção previdenciária deve prevalecer, não apenas porque assim dispõem a CF e o 

ECA, mas porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia.  

A redação dada, ao art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1990, pela Lei 9.528/1997 priva 

crianças e adolescentes de seus direitos e garantias fundamentais.  

Assim, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que 

exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3.048/1999), 

assegura-se a prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, 

da CF: 

Art. 227. (...)  

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: (...)  

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, 

de criança ou adolescente órfão ou abandonado; 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou em conjunto duas 

ações diretas de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme ao § 2º do 

art. 16 da Lei 8.213/1991 e, com isso, contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor 

sob guarda”.  



 

 

Dessa forma, a interpretação conforme a ser conferida ao art. 16, § 2º, da Lei 

8213/1991 deve contemplar os “menores sob guarda” na categoria de dependentes do 

Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção 

integral e da prioridade absoluta, desde que comprovada a dependência econômica, nos 

termos da legislação previdenciária. 

RE 1221446/RJ 
 

Não é possível a extensão do auxílio contido no art. 45 da lei 8.213/1991, 

também chamado de auxílio de grande invalidez ou auxílio-acompanhante, para todos 

os segurados aposentados que necessitem de ajuda permanente para o desempenho 

de atividades básicas da vida diária. 

Em observância aos princípios da legalidade/reserva legal, da distributividade e 

da regra da contrapartida, é imprescindível lei para criação e ampliação de benefícios 

ou vantagens previdenciárias, e nas leis 8.213/1991 e 8.742/1993, as quais tratam 

respectivamente, da previdência e assistência social, não há previsão do chamado 

auxílio de grande invalidez para outras espécies de aposentadoria que não seja a 

decorrente de invalidez. 

Assim, não obstante o louvável intuito de proteção às pessoas que precisam da 

ajuda permanente de terceiros, a extensão do “auxílio-acompanhante” para além da 

hipótese prevista em lei, ainda que sob à luz dos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da isonomia, não encontra eco na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. Com efeito, a Corte Constitucional não tem legitimidade para suprir ou 

suplantar a atuação legislativa na seara da proteção aos riscos previdenciários. 

Outrossim, não prospera o argumento de que o adicional da grande invalidez 

teria natureza assistencial e que por isso poderia ser concedido às demais espécies de 

aposentadoria. Primeiro porque para o deferimento dos benefícios assistenciais deve-

se observar os requisitos legais, segundo porque seu caráter supostamente assistencial 

não afasta a exigência de previsão legal. 



 

 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, apreciando o Tema 

1095 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para:  

a) declarar a impossibilidade de concessão e extensão do “auxílio-

acompanhante” para todas as espécies de aposentadoria;  

b) modular os efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se 

preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se 

dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento;  

c) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por 

força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado 

deste julgamento.  

Assim, conclui-se que no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 

somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, 

por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas as espécies de 

aposentadoria. 

 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NOVAS SÚMULAS 
 

JURISPRUDÊNCIA EM TESES 
 

EDIÇÃO N. 173 – DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - IV 
 

1) Os embargos de divergência não são modalidade de recurso previsto na 

legislação processual penal, contudo podem ser utilizados no âmbito penal como 

meio geral de impugnação interna, de forma que a eles não se aplica a isenção 

estipulada no art. 7º da Lei n. 11.636/2007, sendo lícita a exigência de 

recolhimento antecipado das custas. 



 

 

2) Na ação penal pública, não há falar em deserção por falta de preparo, razão pela 

qual se afasta referida exigência em relação aos embargos de divergência (art. 

7º da Lei n. 11.636/2007). 

3) O relator pode indeferir monocraticamente os embargos de divergência, ainda 

que tenham sido admitidos anteriormente. 

4) A interposição de recurso extraordinário anterior ou simultânea aos embargos 

de divergência, pela mesma parte e contra a mesma decisão, obsta o 

conhecimento destes, em virtude do princípio da unirrecorribilidade, que 

preconiza a interposição de um único recurso para cada decisão, bem como em 

consequência da preclusão consumativa. 

5) São inadmissíveis embargos de divergência que não enfrentam todos os 

fundamentos do acórdão recorrido, quando subsistir fundamento não atacado 

suficiente para a manutenção do julgado, por aplicação analógica da Súmula n. 

283/STF. 

6) Acórdãos provenientes do julgamento de medida cautelar não são admitidos 

como paradigmas em embargos de divergência. 

7) Acórdãos provenientes do julgamento de reclamação não são admitidos como 

paradigmas em embargos de divergência. 

8) É inadmissível a interposição de embargos de divergência contra acórdão 

proferido em reclamação. 

9) Com a interposição de embargos de divergência tem início novo grau recursal, 

sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do 

Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, à majoração dos honorários 

sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente 

pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 

10) Não se admite a interposição de embargos de divergência para discutir se o valor 

dos honorários advocatícios é irrisório ou exorbitante, pois essa verificação 

decorre das particularidades do caso concreto. 

11) Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos 

morais. (Súmula n. 420/STJ) 



 

 

12) Não se admite a interposição de embargos de divergência para discutir valor 

estabelecido a título de multa cominatória (astreintes), pois essa verificação 

decorre das particularidades do caso concreto. 

13)  Não se admite a interposição de embargos de divergência com a finalidade de 

rever aplicação de multa decorrente da oposição de embargos de declaração 

protelatórios, diante da inexistência de similitude fática entre arestos que 

analisam a peculiaridade de cada caso concreto. 

14) Incabível a interposição de embargos de divergência para verificar ofensa ao art. 

1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) ou art. 619 do Código de Processo 

Penal - CPP, pois inviável a configuração da similitude fática entre o acórdão 

embargado e o acórdão paradigma. 

 

PESQUISA PRONTA STJ 
 

No mês de maio, a página da Pesquisa Pronta do site do Superior Tribunal de 

Justiça divulgou 38 novos entendimentos do tribunal, preparada pela sua Secretaria de 

Jurisprudência. 

Vamos aos mais importantes: 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PRECATÓRIO 
 

No julgamento do AgInt no RMS 44.792, a Primeira Turma apontou que "a 

despeito de o comando constitucional estabelecer que o limitador quantitativo do 

pagamento com preferência seria o valor equivalente ao triplo do fixado para a RPV, a 

jurisprudência desta Corte vem entendendo que 'o limite previsto pelo artigo 100, 

parágrafo 2º, da CF/1988 deve incidir em cada precatório isoladamente, sendo 

incogitável extensão a todos os títulos do mesmo credor. Dessarte, ainda que o mesmo 

credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, terá direito 

à preferência em todos eles, respeitado o limite referido em cada um, isoladamente. 

Tanto é assim que o dispositivo constitucional fala em 'fracionamento', e tal termo só 

pode ser empregado em referência a um único precatório". 



 

 

 

DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

A Terceira Turma afirmou que "a configuração dos lucros cessantes exige mais 

do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e 

circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento 

danoso". O entendimento foi firmado no REsp 1.919.208/MA, sob relatoria da ministra 

Nancy Andrighi. 

 

DIREITO CIVIL – BEM DE FAMÍLIA 
 

No julgamento do AgInt no AREsp 1.655.356, sob relatoria do ministro Villas Bôas 

Cueva, a Terceira Turma destacou que "a jurisprudência do STJ assenta a possibilidade 

de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel 

possa ser desmembrado sem ser descaracterizado." 

 

DIREITO CIVIL – ALIMENTOS 
 

No julgamento do REsp 1.655.259, relatado pela ministra Nancy Andrighi, a 

Terceira Turma afirmou que "é possível a inscrição do nome do devedor de alimentos 

nos cadastros de proteção ao crédito." 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS 
 

A Primeira Turma destacou entendimento de que "impõe-se ao recorrente, 

mesmo nos recursos especiais por dissídio jurisprudencial, a correta indicação do 

dispositivo de Lei federal a que fora dada interpretação divergente pelo Tribunal a quo, 

atraindo a incidência do óbice da Súmula 284 do STF a deficiência de fundamentação". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO 
 

No julgamento do AgInt no REsp 1.767.376, sob relatoria do ministro Villas Bôas 

Cueva, a Terceira Turma afirmou que "a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido 



 

 

de que os créditos públicos destinados ao Fies, ainda que para instituição privada, são 

impenhoráveis." 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE 
 

No julgamento do REsp 1.669.943, sob relatoria do ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, a Primeira Turma ressaltou que o "entendimento do STJ de que a concessão 

do benefício previdenciário da pensão por morte deve observar os requisitos previstos 

na legislação vigente ao tempo do óbito". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA 
 

A Segunda Turma reafirmou que, "em se tratando de mandado de segurança, a 

associação, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar 

judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, 

dispensando-se a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão 

pela qual a coisa julgada advinda da Ação Coletiva deverá alcançar todos os integrantes 

da categoria". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO 
 

Neste caso, a Primeira Turma aplicou um entendimento do STF sobre citação da 

Fazenda Pública. Segundo o colegiado, "considerando que o Supremo Tribunal Federal 

adotou entendimento diverso do que decidido por esta Corte Superior em anterior 

pronunciamento, é de rigor que o juízo de retratação seja feito por este Colegiado. O 

Plenário do STF, no julgamento do RE 605.481, realizado em 24/9/2010, com 

repercussão geral reconhecida, firmou a tese da necessidade de nova citação da 

Fazenda Pública para a expedição de precatório complementar (Tema 266 da 

Repercussão geral)". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CITAÇÕES E INTIMAÇÕES  



 

 

 
No julgamento do HC 644.543/DF, sob relatoria do ministro Nefi Cordeiro, a 

Sexta Turma afirmou que "a citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade 

e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, não pode ser simplesmente 

rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas. [...] No 

caso concreto, ponderado o contexto excepcional de pandemia, havendo ainda norma 

do Tribunal a quo para regulamentar a citação em situações excepcionais (Portaria GC 

155, de 9/9/2020, do TJDFT),  nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente 

demonstrado que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico (via 

conversa pelo aplicativo de celular WhatsApp), uma vez que os elementos necessários 

para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e 

não há dúvidas quanto à sua ciência do ato da citação e do teor da acusação que recai 

contra si. [...] A lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief 

(artigo 563 do CPP), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada 

oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NULIDADES 
 

A Terceira Turma, no julgamento do AgInt no AREsp 1.624.352, estabeleceu que 

"a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não haver nulidade na publicação de 

ato processual em que conste, com grafia incorreta, nome do advogado se o erro é 

insignificante (troca de apenas uma letra) e é possível identificar o feito pelo exato nome 

das partes e número do processo". O recurso é de relatoria da ministra Nancy Andrighi. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA 
 

No julgamento do AgInt no CC 169.413, a Segunda Seção citou precedente e 

afirmou que, "para caracterizar-se o conflito de competência, é indispensável a 

manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou 

incompetentes para processar e julgar a mesma demanda". O recurso é da relatoria do 

ministro Luis Felipe Salomão. 



 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – COMPETÊNCIA   
 

A Terceira Seção reafirmou que "a Lei 13.491/2017 ampliou a competência da 

Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam 

concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, 

em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a 

competência da Justiça Militar. Passa a deslocar-se para a Justiça Castrense também 

qualquer crime contra civil previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis 

Esparsas), desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função. 

Inteligência da alínea 'c' do inciso II do artigo 9º do CPM". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – COMPETÊNCIA   
 

A Terceira Seção firmou o entendimento de que "nos casos de delitos praticados 

em detrimento da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos EBCT, a competência 

será estadual quando o crime for perpetrado contra banco postal (situação assemelhada 

à de agência franqueada) e houver ocasionado efetivo prejuízo unicamente a bens 

jurídicos privados. Por outro lado, incidirá o artigo 109, IV, da Constituição Federal CF, 

nos casos em que a ofensa for direta à EBCT, ou seja, ao serviço-fim dos correios (os 

serviços postais), ou quando houver prejuízo ao patrimônio dos correios, atraindo, 

assim, a competência federal. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – COMPETÊNCIA   
 

A Sexta Turma reiterou entendimento do tribunal de que "as atribuições da 

Polícia Federal e a competência da Justiça Federal, ambas previstas na Constituição da 

República (artigos 108, 109 e 144, parágrafo 1º), não se confundem, razão pela qual não 

há falar que a investigação que deu origem à ação penal foi realizada por autoridade 

absolutamente incompetente" (RHC 50.011, relator ministro Sebastião Reis Júnior, 

Sexta Turma). O precedente foi citado no AgRg no RHC 85.670, relatado pelo ministro 

Rogerio Schietti Cruz. 



 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – COMPETÊNCIA   
 

No julgamento do CC 171.455, relatado pelo ministro Joel Ilan Paciornik, a 

Terceira Seção citou entendimento do ministro Sebastião Reis Júnior e esclareceu que 

"o núcleo da controvérsia consiste em definir a competência para prestar jurisdição na 

hipótese de estelionato, praticado via internet, cuja obtenção da vantagem ilícita foi 

concretizada mediante pagamento de boleto bancário falso pela vítima em favor do 

agente delituoso, ficando o numerário disponível na conta corrente do suposto 

estelionatário. [...] 'Se o crime de estelionato só se consuma com a efetiva obtenção da 

vantagem indevida pelo agente ativo, é certo que só há falar em consumação, nas 

hipóteses de transferência e depósito, quando o valor efetivamente ingressa na conta 

bancária do beneficiário do crime". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – EXECUÇÃO PENAL   
 

A Terceira Seção firmou o entendimento de que "o parágrafo 1º do artigo 10 da 

Lei 11.671/2008 não fixa limite temporal para a renovação do período de permanência 

do preso no estabelecimento de segurança máxima do sistema federal, desde que 

solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da 

transferência. Prevalece, portanto, o interesse público na manutenção da ordem sobre 

o interesse particular do reeducando". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – EXECUÇÃO PENAL  
 

A Terceira Seção firmou o entendimento de que "o parágrafo 1º do artigo 10 da 

Lei 11.671/2008 não fixa limite temporal para a renovação do período de permanência 

do preso no estabelecimento de segurança máxima do sistema federal, desde que 

solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da 

transferência. Prevalece, portanto, o interesse público na manutenção da ordem sobre 

o interesse particular do reeducando". 

 



 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – RECURSOS  
 

No julgamento do AgRg no HC 657.331, relatado pelo ministro Ribeiro Dantas, a 

Quinta Turma afirmou que "é possível ao relator negar seguimento a recurso ou a 

pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 

súmula ou jurisprudência dominante, sem se falar em ofensa ao princípio da 

colegialidade, assegurando-se a defesa, no caso, de irresignação a interposição de 

agravo regimental (Súmula 568 do STJ – 'O relator, monocraticamente e no Superior 

Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver 

entendimento dominante acerca do tema').". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PREVENTIVA  
 

No julgamento do AgRg no RHC 145.936, a Quinta Turma afirmou que "as 

condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere 

cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias 

pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à 

concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia 

cautelar". O recurso é da relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – RECURSOS   
 

A Quinta Turma, ao julgar o AgRg no HC 666.298, sob relatoria do ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, destacou que o tribunal "possui entendimento no sentido 

de não ser cabível a prévia intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, 

uma vez que o recurso interno independe de inclusão em pauta (artigo 258 do RISTJ e 

artigo 557, parágrafo 1º, do CPC). Há, ainda, disposição expressa no artigo 159, inciso 

IV, do RISTJ não se admitindo sustentação oral no julgamento do agravo regimental, 

razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da defesa para a 

respectiva sessão." 

 



 

 

DIREITO PENAL – CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA    
 

A Quinta Turma, no julgamento AgRg no AREsp 1.277.756, citou precedente da 

Sexta Turma para lembrar que "a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de 

que o tipo previsto no artigo 296, parágrafo 1º, inciso III, do Código Penal, é crime de 

mera conduta, sendo suficiente, para sua caracterização, o uso indevido das marcas, 

logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da 

Administração Pública, mostrando-se desnecessária a demonstração de dolo específico, 

bem como de ocorrência de prejuízo a terceiros". O recurso é de relatoria do ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca. 

 

DIREITO PENAL – TEORIA GERAL DO CRIME    
 

No mesmo julgamento, na sequência da argumentação, a Terceira Seção citou 

um precedente do ministro Reynaldo Soares da Fonseca para estabelecer que "quando 

se está diante de estelionato cometido por meio de cheques adulterados ou falsificados, 

a obtenção da vantagem ilícita ocorre no momento em que o cheque é sacado, pois é 

nesse momento que o dinheiro sai efetivamente da disponibilidade da entidade 

financeira sacada para, em seguida, entrar na esfera de disposição do estelionatário. Em 

tais casos, entende-se que o local da obtenção da vantagem ilícita é aquele em que se 

situa a agência bancária onde foi sacado o cheque adulterado, seja dizer, onde a vítima 

possui conta bancária. Já na situação em que a vítima, induzida em erro, se dispõe a 

efetuar depósitos em dinheiro e/ou transferências bancárias para a conta de terceiro 

(estelionatário), a obtenção da vantagem ilícita por certo ocorre quando o estelionatário 

efetivamente se apossa do dinheiro, seja dizer, no momento em que ele é depositado 

em sua conta". 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECEITA 
 

No julgamento do REsp 1.868.026, sob relatoria do ministro Benedito Gonçalves, 

a Primeira Turma afirmou que "o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no 

sentido de que o contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado na esfera 



 

 

tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá, em regra, auferimento de 

receita, faturamento ou lucro".  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECEITA 
 

A Segunda Turma, no julgamento do AREsp 1.690.679, sob relatoria do ministro 

Francisco Falcão, afirmou que "não se verifica a legitimidade dos serviços sociais 

autônomos para constarem do polo passivo de ações judiciais em que são partes o 

contribuinte e o/a INSS/União Federal e nas quais se discutem a relação jurídico-

tributária e a repetição de indébito, porquanto aqueles (os serviços sociais) são meros 

destinatários de subvenção econômica". 

 

DIREITO AMBIENTAL – POLÍTICA  NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE  
 

A Primeira Turma lembrou que o STJ "firmou entendimento segundo o qual não 

se pode excluir a Área de Reserva Legal que não esteja devidamente individualizada na 

respectiva averbação, para fins de cômputo da produtividade do imóvel." 

 

DIREITO AMBIENTAL – CRIME AMBIENTAL  
 

No julgamento do AgRg no REsp 1.410.840, sob relatoria do ministro Ribeiro 

Dantas, a Quinta Turma ressaltou que "o Novo Código Florestal não implicou abolitio 

criminis do delito previsto no artigo 38 da Lei 9.605/98, uma vez que a nova lei não 

alterou a natureza jurídica da área de preservação permanente, tendo apenas tolerado 

as práticas já iniciadas, condicionando-se à recomposição da área degradada." 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

INFO 698 - AREsp 1.806.617-DF 
 



 

 

Inicialmente, salienta-se que a jurisprudência do STJ já sedimentou o 

entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, 

como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve 

se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando 

o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim 

de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 

Por seu turno, destaca-se que a discricionariedade administrativa não se 

encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem 

restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato 

a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do 

ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a 

observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a 

eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as 

carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida 

pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 

Na situação em apreço, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no 

respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando 

tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. 

Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é 

servidor público, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre 

o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. 

E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de 

investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar em outro Estado. 

Nesse contexto, impedir que o candidato prossiga no certame público para 

ingresso nas fileiras da Política Militar, além de revelar uma postura contraditória da 

própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é 



 

 

integrante dos quadros do serviço público, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter 

permanente, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o 

momento da investigação social. 

Em síntese, impedir que candidato em concurso público que já é integrantes dos 

quadros da Administração prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da 

Política Militar na fase de sindicância de vida pregressa, fundada em relato do próprio 

candidato no formulário de ingresso na corporação de que foi usuário de drogas há sete 

anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro 

temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 

 

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR 
  

INFO 699 - REsp 1.750.585/RJ 
 

De acordo com o artigo 43, inciso II, da Lei n. 4.591/1964, o incorporador deve 

responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes 

dos prejuízos que a estes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se 

retardar injustificadamente a conclusão das obras. 

De acordo com o art. 475 do Código Civil, "a parte lesada pelo inadimplemento 

pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, 

em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 

O art. 402, por sua vez, dispõe que, "salvo as exceções expressamente previstas 

em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". 

E, finalmente, o art. 403 do mesmo diploma legal reza que "ainda que a 

inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto 

na lei processual". 



 

 

A partir das lições colacionadas, é lícito inferir que a valorização do imóvel, além 

de não ter relação direta com o inadimplemento do contrato pela incorporadora, 

também não se enquadra no conceito de perdas e danos. Não representa uma 

diminuição do patrimônio do adquirente, nem significa a perda de um ganho que se 

devesse, legitimamente, esperar. 

No caso, diante do atraso na obra, poderia o comprador optar por aguardar a 

sua conclusão, tendo direito, inclusive, ao recebimento de aluguéis durante todo o 

período, e, ao final, incorporar ao seu patrimônio o eventual incremento do valor venal 

do imóvel. Escolhendo, no entanto, o desfazimento do negócio, presume-se que o 

promitente comprador preferiu receber, no presente, a integralidade dos valores pagos, 

devidamente atualizados, a aguardar uma eventual e incerta valorização futura do 

imóvel, pronto e acabado, adquirido ainda na planta, cenário que não enseja o dever de 

indenizar por parte da incorporadora. 

Em resumo, optando o adquirente pela resolução antecipada de contrato de 

compra e venda por atraso na obra, eventual valorização do imóvel não enseja 

indenização por perdas e danos. 

 

INFO 699 - REsp 1.829.093/PR 
 

O art. 1.604 do Código Civil dispõe que "ninguém pode vindicar estado contrário 

ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do 

registro". Vale dizer, não é possível negar a paternidade registral, salvo se consistentes 

as provas do erro ou da falsidade. 

Devido ao valor absoluto do registro, o erro apto a caracterizar o vício de 

consentimento deve ser escusável, não se admitindo para tal fim que o erro decorra de 

simples negligência de quem registrou. 

Assim, o STJ consolidou orientação no sentido de que para ser possível a 

anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois requisitos, a 

saber: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, 

que tenha sido coagido a tanto e (ii) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. 



 

 

Acerca do primeiro pressuposto, "para que fique caracterizado o erro, é 

necessária a prova do engano não intencional na manifestação da vontade de registrar" 

(REsp 1.383.408/RS, Terceira Turma, DJe 30/05/2014). Nesse mesmo julgado, 

consignou-se que "não há erro no ato daquele que registra como próprio filho que sabe 

ser de outrem, ou ao menos tem sérias dúvidas sobre se é seu filho". Portanto, é preciso 

que, no momento do registro, o indivíduo acreditasse ser o verdadeiro pai biológico da 

criança. 

Já no que concerne ao segundo requisito, ressalte-se que a constante 

instabilidade e volatilidade das relações conjugais em nossa sociedade atual não podem 

e não devem impactar as relações de natureza filial que se constroem ao longo do tempo 

e independem do vínculo de índole biológica, pois "o assentamento no registro civil a 

expressar o vínculo de filiação em sociedade nunca foi colocado tão à prova como no 

momento atual, em que, por meio de um preciso e implacável exame de laboratório, 

pode-se destruir verdades construídas e conquistadas com afeto" (REsp 1.003.628/DF, 

3ª Turma, DJe 10/12/2008). 

A filiação socioafetiva representa um fenômeno social que, a despeito da falta 

de previsão legal, foi acolhido pela doutrina e jurisprudência, a fim de albergar os 

vínculos afetivos fundados em amor, carinho, atenção, dedicação, preocupações, 

responsabilidades, etc. 

Como fundamento maior a consolidar a acolhida da filiação socioafetiva no 

sistema jurídico vigente, erige-se a cláusula geral de tutela da personalidade humana, 

que salvaguarda a filiação como elemento fundamental na formação da identidade do 

ser humano. 

Sendo assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no 

registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o ato registral, dada a proteção 

conferida a paternidade socioafetiva. 

 

INFO 699 - REsp 1.829.093/PR 
 



 

 

No caso, clínica de fisioterapia não conveniada ao SUS objetiva a condenação da 

seguradora ao pagamento de valores relativos ao reembolso a título de despesas 

médico-hospitalares a que teriam direito as vítimas de acidente automobilístico. 

Referidas vítimas realizaram os tratamentos fisioterápicos sem, propriamente, 

desembolsarem qualquer quantia. Em contraprestação aos serviços prestados pela 

clínica, promoveram a cessão de direitos ao reembolso das despesas médico-

hospitalares, despesas estas que estão previstas no art. 3º, III e § 2º, da Lei n. 

6.194/1994. 

Entretanto, faz-se mister salientar que a lei de regência veda expressamente a 

cessão de direitos no que tange às despesas de assistência médica e suplementares, 

efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter 

privado (art. 3º, § 2º, da Lei n. 6.194/1964). 

O escopo da norma não é outro senão evitar o desvirtuamento da cobertura 

securitária prevista em lei, afinal, se a própria vítima não desembolsou montante para 

realizar seu tratamento, mostrar-se-ia inócua qualquer disposição que autorizasse a 

cessão de direito a reembolso de despesas médicas ou suplementares. Assim, se não 

houve diminuição patrimonial do segurado - porque atendido em instituição 

credenciada ao SUS -, não há que se falar em reembolso de valores. 

No entanto, convém salientar que a inviabilidade da cessão na espécie não se dá 

propriamente com base nessa restrição legal. Isto é, não é a ausência da vinculação da 

clínica fisioterápica ao SUS a base da proibição, mas sim o mesmo entendimento de que, 

em não havendo diminuição patrimonial dos segurados, não há que falar em reembolso 

de valores pela seguradora e, via de consequência, inviável mostra-se qualquer cessão 

de tais direitos. 

A indenização securitária é para reembolso de despesas efetuadas pela vítima, e 

não para cobertura imediata de custos e lucros operacionais de entidade hospitalar. 

Dessa forma, é inviável a cessão de direito ao reembolso das despesas médico-

hospitalares, cobertas pelo seguro DPVAT, realizada por vítimas de acidente 



 

 

automobilístico em favor de clínica particular não conveniada ao SUS, que prestou 

atendimento aos segurados. 

 

INFO 699 - REsp 1.911.030/PR 
 

Com o inequívoco objetivo de proteção aos filhos menores, o legislador civil 

preconiza que, cessando a coabitação dos genitores pela dissolução da sociedade 

conjugal, o dever de sustento oriundo do poder familiar resolve-se com a prestação de 

alimentos por aquele que não ficar na companhia dos filhos (art. 1.703 do CC/2002), 

cabendo-lhe, por outro lado, o direito-dever de fiscalizar a manutenção e a educação de 

sua prole (Art. 1.589 do CC/2202). 

O poder-dever fiscalizatório do genitor que não detém a guarda com 

exclusividade visa, de forma imediata, à obstrução de abusos e desvios de finalidade 

quanto à administração da pensão alimentícia, sobretudo mediante verificação das 

despesas e gastos realizados para manutenção e educação da prole, tendo em vista que, 

se as importâncias devidas a título de alimentos tiverem sido fixadas em prol somente 

dos filhos, estes são seus únicos beneficiários. 

Nesse contexto, a ação de exigir contas propicia que os valores alimentares 

sejam melhor conduzidos, bem como previne intenções maliciosas de desvio dessas 

importâncias para finalidades totalmente alheias àquelas da pessoa à qual deve ser 

destinada, encartando também um caráter de educação do administrador para conduzir 

corretamente os negócios dos filhos menores, não se deixando o monopólio do poder 

de gerência desses valores nas mãos do ascendente guardião. 

O objetivo precípuo da prestação de contas é o exercício do direito-dever de 

fiscalização com vistas a - havendo sinais do mau uso dos recursos pagos a título de 

alimentos ao filho menor - apurar a sua efetiva ocorrência, o que, se demonstrado, pode 

dar azo a um futuro processo para suspensão ou extinção do poder familiar do 

ascendente guardião (art. 1.637 combinado com o art. 1.638 do CC/2002). 

Por fim, a Lei n. 13.058/2014, que incluiu o § 5º ao art. 1.583 do CC/2002, 

positivou a viabilidade da propositura da ação de prestação de contas pelo alimentante 



 

 

com o intuito de supervisionar a aplicação dos valores da pensão alimentícia em prol 

das necessidades dos filhos. 

Ou seja, o genitor pode propor ação de prestação de contas em face do outro 

genitor relativamente aos valores decorrentes de pensão alimentícia. 

 

INFO 699 - REsp 1.626.997/RJ 
 

Inicialmente, a teor do quanto previsto no contrato de emissão e utilização do 

cartão de crédito, em caso de não pagamento da fatura na data de seu vencimento ou 

cancelamento do cartão por inadimplemento, o titular autorizaria o emissor a debitar 

em sua conta corrente o valor mínimo correspondente aos gastos por ele efetuados, 

caso haja saldo para tanto. 

Essa operação de débito direto do valor mínimo da fatura consiste em uma 

ferramenta apenas utilizada quando o cliente não realiza, esponte própria, o pagamento 

do montante devido no prazo contratual assinalado, sequer do valor mínimo 

expressamente acordado para manter o fluxo do contrato de cartão de crédito. 

A prática do pagamento mínimo como opção do titular do cartão fora 

reconhecida como válida pelo Banco Central do Brasil, desde a edição da Resolução n. 

3.919/2010. 

Hodiernamente, não existe mais o pagamento mínimo obrigatório de 

determinado percentual do valor da fatura, mas, cada instituição financeira pode 

estabelecer com os consumidores o montante de adimplemento mínimo mensal, em 

função do risco da operação, do perfil do cliente ou do tipo de produto. 

Certamente, o pagamento mínimo previsto na modalidade contratual de cartão 

de crédito constitui uma mera liberalidade da operadora, que insere tal condição na 

contratualidade de maneira a conquistar e fidelizar o usuário, a fim de fortalecer o 

sistema de crédito na modalidade cartão. 



 

 

A hipótese de débito do valor mínimo constitui uma das condições para que se 

conceda crédito aos titulares do cartão, possibilitando a estes últimos, o abatimento 

parcial do quanto devido e não adimplido. Trata-se, portanto, de uma espécie de 

garantia à continuidade do ajuste estabelecido entre as partes. 

Com a facilidade do débito mínimo, condições vantajosas são experimentadas 

por ambas as partes da relação jurídica: a financeira mantém a continuidade e o fluxo 

do sistema e do serviço de cartão de crédito e garante o pagamento de parcela dos 

valores inadimplidos na data, sem a necessidade da realização de procedimentos 

executivos forçados; já o titular de cartão de crédito inadimplente mantém o saldo 

disponível do crédito do cartão para realizar outras despesas e realiza o pagamento 

parcial do débito com a amortização do quanto devido sem que ocorra o bloqueio da 

operação, deixando de se submeter às regras e encargos atinentes ao procedimento de 

execução forçada. 

Inegavelmente, não há no ordenamento jurídico obrigação legal para a 

concessão de crédito sem garantia, nem mesmo vedação a tal prática, motivo esse que 

impede rotular como abusivo o débito de parcela mínima do total de gastos efetuados 

pelos titulares dos cartões de crédito. 

Portanto, não se reputa abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de 

crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo 

titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, porquanto 

tal ajuste não ofende o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de 

contratar, tampouco possui o condão de violar o equilíbrio contratual ou a boa-fé, haja 

vista que tal proceder constitui mero expediente para facilitar a satisfação do crédito 

com a manutenção da contratualidade havida entre as partes. 

Do mesmo modo, em todas as hipóteses nas quais o titular do cartão contestar 

a fatura, se não realizado o pagamento no prazo, tendo sido expressamente contratado 

e devidamente informado ao consumidor a ocorrência do débito do valor mínimo 

diretamente na conta corrente, não há falar em abusividade. 

 



 

 

INFO 700 - REsp 1.758.946/SP 
 

O usufruto constitui espécie de direito real (art. 1.225, IV, do CC) que pode recair 

sobre "um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, 

abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades" (art. 1.390 do CC), 

conferindo, temporariamente, a alguém - denominado usufrutuário - o "direito à posse, 

uso, administração e percepção dos frutos" (art. 1.394 do CC), em relação ao bem objeto 

do usufruto. 

Por se tratar de direito real, a sua constituição bem como a desconstituição, 

recaindo sobre imóvel, pressupõem o registro e a averbação do cancelamento na 

respectiva matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, medidas estas dotadas de 

efeito constitutivo, sobretudo em relação a terceiros, segundo se extrai do teor dos arts. 

1.227 e 1.410, caput, do CC; e 167, II, e 252 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros 

Públicos). 

Ademais, efetivado o usufruto, ocorre o desdobramento da posse, passando o 

proprietário à condição apenas de possuidor indireto, e o usufrutuário de possuidor 

direto. Havendo a cessão do exercício do usufruto, pelo usufrutuário, a terceiro, 

mediante contrato de arrendamento (art. 1.399 do CC), acarretará o desdobramento 

sucessivo da posse, sendo possuidores indiretos o proprietário e o 

usufrutuário/arrendador, e direto o arrendatário. 

Sobrevindo a morte do usufrutuário (que é causa de extinção desse direito real), 

a posse, enquanto não devolvida ou reivindicada pelo proprietário, transmite-se aos 

sucessores daquele, mas com o caráter de injusta, dada a sua precariedade, 

excepcionando a regra do art. 1.206 do CC. Com isso, o possuidor não perde tal condição 

em decorrência da mácula que eventualmente recaia sobre sua posse. 

Contudo, tal vício objetivo da posse repercute apenas na esfera jurídica da vítima 

do ato agressivo da posse e do agressor, em razão da sua relatividade, o que significa 

dizer que a justiça ou injustiça da posse não possui alcance erga omnes, revelando-se 

sempre justa em relação a terceiros. 



 

 

O espólio, por se tratar de universalidade de direito, constitui-se pelo complexo 

de relações jurídicas titularizadas pelo autor da herança, nos moldes do art. 91 do CC, aí 

se incluindo, na espécie, a relação originária do arrendamento rural. 

Portanto, a morte da arrendadora/usufrutuária (causa de extinção do usufruto, 

nos termos do art. 1.410, I, do CC) durante a vigência do contrato de arrendamento 

rural, sem a respectiva restituição ou reivindicação possessória pelo proprietário, 

tornando precária e injusta a posse exercida pelos sucessores daquela, não constitui 

óbice ao exercício dos direitos provenientes do contrato de arrendamento rural, no 

interregno da efetiva posse, pelo espólio da usufrutuária perante o terceiro 

arrendatário, porquanto diversas e autônomas as relações jurídicas de direito material 

de usufruto e de arrendamento. 

 

INFO 701 - REsp 1.924.527/PR 
 

O Estatuto de Defesa do Torcedor (EDT) foi editado com o objetivo de frear a 

violência nas praças esportivas, de modo a assegurar a segurança dos torcedores. O 

direito à segurança nos locais dos eventos esportivos antes, durante e após a realização 

da partida está consagrado no art. 13 do EDT. A responsabilidade pela prevenção da 

violência nos esportes é das entidades esportivas e do Poder Público, os quais devem 

atuar de forma integrada para viabilizar a segurança do torcedor nas competições. 

Em caso de falha de segurança nos estádios, as entidades responsáveis pela 

organização da competição, bem como seus dirigentes responderão solidariamente, 

independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao torcedor (art. 

19 do EDT). O art. 14 do Estatuto do Torcedor é enfático ao atribuir à entidade de prática 

desportiva detentora do mando de jogo e a seus dirigentes a responsabilidade pela 

segurança do torcedor em evento esportivo. Assim, para despontar a responsabilidade 

da agremiação, é suficiente a comprovação do dano, da falha de segurança e do nexo 

de causalidade. 

Segundo dessume-se do conteúdo do Estatuto em apreciação, o local do evento 

esportivo não se restringe ao estádio ou ginásio, mas abrange também o seu entorno. 



 

 

Por essa razão, o clube mandante deve promover a segurança dos torcedores na 

chegada do evento, organizando a logística no entorno do estádio, de modo a 

proporcionar a entrada e a saída de torcedores com celeridade e segurança. 

No caso em questão, o episódio violento ocorreu no entorno do estádio, na área 

reservada especialmente aos torcedores do clube visitante. Tanto é assim que a vítima 

e seus amigos conseguiram correr para dentro do estádio para se proteger, local que 

também acabou sendo invadido pelos torcedores adversários. Sendo a área destinada 

aos torcedores da equipe visitante, o clube mandante deveria ter providenciado a 

segurança necessária para conter conflitos entre opositores, propiciando a chegada 

segura dos torcedores daquela agremiação no local da partida. Mas não foi o que 

ocorreu, porquanto o reduzido número de seguranças no local não foi capaz de impedir 

a destruição do veículo de uma das vítimas. 

Para que haja o rompimento do nexo causal, o fato de terceiro, além de ser a 

única causa do evento danoso, não deve apresentar qualquer relação com a organização 

do negócio e os riscos da atividade. Na espécie, não está configurada tal excludente de 

responsabilidade, porquanto a entidade mandante tem o dever legal de garantir a 

segurança do torcedor no interior e no entorno do estádio antes, durante e após a 

partida e essa obrigação foi descumprida pelo recorrente, à medida em que não 

disponibilizou seguranças em número suficiente para permitir a chegada ao estádio, em 

segurança, dos torcedores do time visitante, o que permitiu que eles fossem 

encurralados por torcedores da agremiação adversária, os quais, munidos de foguetes 

e bombas, depredaram o veículo em que estavam o torcedor vítima e seus amigos. 

Ademais, frise-se que os atos de violência entre torcedores adversários são, 

lamentavelmente, eventos frequentes, estando relacionados com a atividade 

desempenhada pela agremiação. 

Por fim, é pertinente esclarecer que não se está admitindo a aplicação da teoria 

do risco integral às agremiações partidárias. Vale dizer, as entidades esportivas não 

responderão por todo e qualquer dano ocorrido no entorno do local da partida. Será 

sempre necessário proceder à análise casuística, de acordo com as particularidades do 



 

 

caso concreto, a fim de averiguar se houve defeito de segurança e se a situação guarda 

relação com a atividade desempenhada pelo clube. 

Em resumo, a entidade esportiva mandante do jogo responde pelos danos 

sofridos por torcedores em decorrência de atos violentos perpetrados por membros de 

torcida rival. 

 

INFO 702 - REsp 1.927.986/DF 
 

Tradicionalmente, a doutrina classifica as arras em duas espécies, a depender da 

previsão, ou não, do direito de arrependimento. Em linhas gerais, se diz que as arras são 

"confirmatórias", quando tornam o negócio irretratável, e que são "penitenciais" as 

arras previstas como penalidade à parte que desistir da avença, quando tal faculdade é 

convencionada. 

O Código Civil de 1916 regulava a matéria no Capítulo III do Título IV do Livro III 

de sua Parte Especial, prevendo no art. 1.095 a devolução em dobro das arras tão 

somente na hipótese de arrependimento por parte de quem a recebeu. O Código Civil 

de 2002, por sua vez, ampliou a regulamentação da matéria. 

No art. 420, correspondente ao art. 1.095 do CC/1916, substituiu o termo 

"dobro" por "equivalente". Seguindo na mesma linha, o art. 418 do CC/2002 - que não 

encontra correspondente no Código anterior - emprega, outrossim, o termo 

"equivalente" e não "dobro". O referido dispositivo legal, a rigor, veio preencher uma 

lacuna existente na legislação anterior, porquanto trata da hipótese mais ampla de 

inexecução contratual e não apenas de direito de arrependimento, matéria reservada 

ao art. 420 do mesmo Diploma. 

Observa-se, desse modo, que, tanto na hipótese de direito de arrependimento 

quanto na de inexecução do contrato, à devolução das arras deverá ser somado o 

"equivalente" se aquele que se arrependeu ou inadimpliu foi quem as recebeu. 

Examinando o art. 418 do CC/2002, esclarece a doutrina que a lei não mais utiliza 

o termo "dobro" tendo em vista o fato de que pode ser dado a título de arras bens 



 

 

diferentes do dinheiro, sendo preferível, portanto, a expressão "mais o equivalente" 

adotada pela novel legislação. 

Sobre o tema, a Terceira Turma já teve a oportunidade de fixar o entendimento 

de que a restituição somada ao "equivalente", quando a inexecução advém daquele que 

recebeu as arras, ocorre sejam elas confirmatórias, sejam elas penitenciais. De fato, "o 

que se diferencia, apenas, é a possibilidade de exigir indenização suplementar, o que 

não poderá ocorrer quando o contrato prevê direito ao arrependimento. Isso ocorre 

porque as partes, ao contratarem, entenderam por bem poderem desfazê-lo. O 

exercício desse direito ao arrependimento ou a inexecução culposa resolve-se, nestas 

hipóteses, pela devolução das arras" somada ao "equivalente" àquele que as deu, ou 

sua retenção, por quem as recebeu (AgInt no REsp 1.648.602/DF, Terceira Turma, 

julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). 

Desse modo, seja a partir de uma interpretação histórica, seja a partir de uma 

exegese literal e sistemática, do exame do disposto no art. 418 do CC/2002 é forçoso 

concluir que, na hipótese de inexecução contratual imputável, única e exclusivamente, 

àquele que recebeu as arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

INFO 698 - REsp 1.895.919-PR 
 

A controvérsia gira em torno da interpretação do parágrafo único art. 338 do 

CPC/2015, que prescreve: "Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não 

ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, 

a alteração da petição inicial para substituição do réu. Realizada a substituição, o autor 

reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que 

serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos 

termos do art. 85, § 8º". 

O dispositivo legal rege uma específica situação em que é dada ao autor a 

oportunidade de, em reconhecimento à tese defensiva do réu, apresentada como 



 

 

preliminar de sua contestação, modificar o seu pedido, dirigindo-o a uma outra pessoa 

e, dessa maneira, inaugurar uma nova relação jurídica processual. 

Trata-se de uma verdadeira sucessão de ações, haja vista que o réu originário é 

excluído do processo por iniciativa do autor, que instaura, assim, uma nova ação contra 

uma terceira pessoa. 

A doutrina assevera que a hipótese do art. 338 do CPC/2015 é de emenda da 

petição inicial, justificada pela circunstância de que "em algumas situações poderia ser 

extremamente difícil ao autor identificar o sujeito que teria legitimidade para compor o 

polo passivo da demanda", de forma que "o vício de ilegitimidade passiva passa a ser 

sempre sanável, mas para isso dependerá da aceitação do autor da alegação do réu, até 

porque quem diz a última palavra sobre quem deva ser o réu é sempre o autor". 

Assim, a incidência da previsão do art. 338 do CPC/2015 é exclusiva da hipótese 

em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de 

um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, 

ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários 

mencionada no parágrafo único do referido artigo. 

No caso, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois 

executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" 

da parte ré, aplica-se a regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes 

do art. 85, § 2º, do CPC/15. 

Em suma, a extinção do processo apenas quanto a um dos coexecutados não 

torna cabível a fixação de honorários advocatícios em patamar reduzido, na forma 

prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 

 

INFO 698 - REsp 1.845.558-SP 
 

Cinge-se a controvérsia a definir se é necessário o ajuizamento de ação 

anulatória de ato judicial para desconstituição de acordo homologado judicialmente ou 

se é possível a prolação de decisão interlocutória dos autos do cumprimento de 



 

 

sentença que, reconhecendo a fraude à execução, declara o acordo ineficaz em relação 

ao exequente. 

Na espécie, não se busca a desconstituição do negócio jurídico firmado pelas 

partes, isto é, não se pretende a declaração de invalidade do acordo e da decisão 

homologatória, o que, indubitavelmente, exigiria a propositura da ação anulatória, já 

que, caso contrário, estar-se-ia desconstituindo não só o pacto assinado pelas partes, 

mas também a decisão homologatória, mediante uma determinação judicial proferida 

incidentalmente em demanda diversa, o que não pode ser admitido. 

No caso, o que se pretende é apenas o reconhecimento de que o ato entabulado 

pelas partes não surtirá efeitos em relação a outra parte em razão da fraude à execução, 

sem a declaração de invalidade do acordo e da decisão homologatória. 

Salienta-se que a fraude à execução é instituto jurídico de direito processual civil, 

pois, além de o ato fraudulento gerar prejuízos ao credor, atenta contra a própria função 

jurisdicional do Estado-juiz, já que leva um processo já instaurado à inutilidade. 

Ademais, ao contrário da fraude contra credores, não é necessária a propositura 

de ação específica para o reconhecimento da fraude à execução, sendo suficiente o 

protocolo de mera petição no processo pendente, salvo nos casos de alienação judicial 

do bem, o que não é o caso dos autos. 

Enquanto o art. 966, § 4º, do CPC/2015 expressamente prevê o cabimento da 

ação anulatória para se declarar a nulidade do ato ou negócio firmado pelas partes, o § 

1º do art. 792 do mesmo diploma legal prevê que "a alienação em fraude à execução é 

ineficaz em relação ao exequente". Isso quer dizer que não se anula o negócio jurídico 

que configurou o ato fraudulento, mas apenas se declara a sua ineficácia em relação ao 

exequente prejudicado. 

Assim sendo, o negócio jurídico é existente, válido e eficaz para as partes que o 

firmaram e, também, para terceiros, à exceção daquele exequente em favor de quem 

tenha sido reconhecida a fraude à execução, para o qual o negócio jurídico existe e é 

válido, porém ineficaz. 



 

 

Assim, cuidando-se apenas da pretensão de declaração da ineficácia do negócio 

jurídico em relação ao exequente ante a inequívoca caracterização da fraude à 

execução, com o reconhecimento da nítida má-fé das partes que firmaram o acordo 

posteriormente homologado judicialmente, é prescindível a propositura de ação 

anulatória autônoma. 

Em síntese, é prescindível a propositura de ação anulatória autônoma para 

declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente ante a 

caracterização da fraude à execução, com o reconhecimento da nítida má-fé das partes 

que firmaram o acordo posteriormente homologado judicialmente. 

 

INFO 699 - REsp 1.776.425-SP, 
 

A questão cinge-se a discutir a legitimidade da parte, em nome próprio, recorrer 

de decisão postulando a fixação de honorários de advogado. 

A jurisprudência desta Corte, contemporânea ao CPC de 1973, reconhecia às 

partes e aos advogados legitimidade concorrente para vindicar, em nome próprio, a 

fixação ou majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo órgão julgador, a 

despeito de tal verba constituir direito autônomo do advogado. 

O CPC/2015, no entanto, não alterou a legitimidade recursal em matéria de 

honorários sucumbenciais. Com efeito, o seu artigo 99, especialmente o §5º, não versa 

acerca de legitimidade recursal, mas do requisito do preparo, podendo-se dele extrair 

que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária 

e que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado 

acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade. 

Ademais, reconheceu-se no art. 23 do Estatuto da Advocacia e se reforçou no 

CPC de 2015 a titularidade dos honorários e a possibilidade de o advogado, pois titular 

da verba a que o vencido foi condenado a pagar na ação ajuizada pelo seu representado, 

executá-la em nome próprio, mesmo não sendo parte formal no processo em que ela 

foi originada e, assim, não constando do título executivo base para o cumprimento de 



 

 

sentença. Dessa forma, mesmo sendo titular da verba, ostenta a qualidade de terceiro 

prejudicado. 

Não é razoável, pois, reconhecer-se que o direito aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, que naturalmente se origina de ação ajuizada por parte que, no mais das 

vezes, não será a sua titular (à exceção de quando é ajuizada em causa própria), não 

possa ser em seu nome discutido. 

Em síntese, a parte e o advogado possuem legitimidade recursal concorrente 

quanto à fixação dos honorários advocatícios. 

 

INFO 699 - REsp 1.930.225-SP 
 

A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o 

vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil 

brasileiro. Por essa razão, com exceção das hipóteses de indeferimento da petição inicial 

ou de improcedência liminar do pedido, é imperiosa a citação do réu ou do executado 

para a validade do processo (art. 239 do CPC/2015). 

Quanto ao ponto, o STJ firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou 

inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se 

como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após 

escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição ou por 

meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis). 

Nesse contexto, ante a gravidade da inexistência ou da nulidade do ato citatório, 

se o processo se encontrar em fase de cumprimento de sentença, o réu poderá obter a 

desconstituição do título executivo tanto por meio de ação autônoma quanto 

incidentalmente, mediante a apresentação de impugnação. 

Segundo art. 239, § 1º, do CPC/2015, a falta ou nulidade da citação pode ser 

suprida pelo comparecimento espontâneo do réu ou do executado. A partir de então, 

inicia-se o prazo para a apresentação de contestação. 



 

 

Deve-se destacar, todavia, que a norma do mencionado artigo é voltada às 

hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de 

conhecimento. Isso porque, ela versa sobre citação e ao mencionar executado, o caput 

do referido dispositivo está se referindo àquele que figurada no polo passivo da 

execução de título extrajudicial e que é efetivamente citado para contestar a demanda. 

Aquele que consta como executado no cumprimento de sentença não é citado, uma vez 

que a citação já ocorreu, ao menos em tese, na fase de conhecimento. 

Tratando-se de sentença condenatória e instaurado o cumprimento de sentença, 

o executado é intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523 do 

CPC/2015). Ao término desse lapso temporal, inicia-se o prazo para o oferecimento de 

impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação (art. 

525, caput, do CPC/2015; REsp 1761068/RS, Terceira Turma, DJe 18/12/2020). 

Dessa forma, o comparecimento espontâneo do executado na fase de 

cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao 

comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por 

intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para 

o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos 

termos do dispositivo já referido. 

Atentando-se para essa situação, de um lado, há quem afirme que acolhida a 

impugnação fundada no vício de citação, o prazo para oferecer defesa inicia-se a partir 

da intimação dessa decisão. De outro lado, situa-se quem afirma que ao exequente 

remanescerá a possibilidade de retomar a ação condenatória, promovendo a citação 

válida do réu. 

Para se chegar à solução mais adequada, é preciso considerar que o novo Código 

de Processo Civil está pautado na instrumentalidade das formas e na ideia de duração 

razoável do processo. Prova disso é, justamente, a já anotada antecipação do termo 

inicial do prazo para contestar a demanda na hipótese de comparecimento espontâneo 

na fase de conhecimento (art. 239, § 1º, do CPC/2015). 



 

 

Somado a isso, a impugnação apresentada com fundamento no art. 525, § 1º, I, 

do CPC/2015 veicula, exclusivamente, alegação relativa à falta ou defeito na citação. E, 

o art. 272, § 9º, do CPC/2015 preceitua que "não sendo possível a prática imediata do 

ato diante da necessidade do acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a 

nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que 

a reconheça". 

Compatibilizando-se tais ideias e levando-se em conta o fato de que o réu 

(executado) já se fez presente no processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 

525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a 

intimação acerca dessa decisão. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9º, do 

CPC/2015. 

Em resumo, o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de 

acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, 

do CPC/2015 é a data da intimação que acolhe a impugnação. 

 

INFO 699 - RMS 56.422-MS 
 

A teor do art. 334, § 8º, do CPC de 2015, "O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado". 

Ocorre que o § 10 do mesmo dispositivo legal abre a possibilidade de a parte se 

fazer representar por meio da outorga de procuração com poderes específicos para 

negociar e transigir: "A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir". 

Daí por que a doutrina considera suficiente para afastar a penalidade a presença 

da parte ou do seu representante legal (que pode ou não ser o seu advogado). 

Desse modo, ficando demonstrado que os procuradores da ré, munidos de 

procuração com poderes para transigir, estiveram presentes na audiência, tem-se como 



 

 

manifestamente ilegal a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. 

De fato, a ausência de conciliação, por si só, também não autorizaria a aplicação da 

multa. 

Em síntese, não cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à 

audiência de conciliação, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando a parte 

estiver representada por advogado com poderes específicos para transigir. 

 

INFO 701 - REsp 1.909.196-SP 
 

Nos termos do art. 557 do CPC/15, "na pendência de ação possessória é vedado, 

tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a 

pretensão for deduzida em face de terceira pessoa". 

O mencionado dispositivo legal estabelece a impossibilidade de debater-se o 

domínio enquanto pende discussão acerca da posse, deixando evidente, assim, a 

clássica concepção de que a posse é direito autônomo em relação à propriedade e, 

portanto, deve ser objeto de tutela jurisdicional específica. 

Cabe salientar que a proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto 

pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de 

propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que 

a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição 

suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade. 

Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por 

meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende 

obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de 

imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real 

(jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato 

a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus 

possessionis). 



 

 

Assim, a ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta 

sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo. 

Desse modo, é vedado o ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel na 

pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

INFO 699 - AREsp 1.273.046-RJ 
 

Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando que a autoridade 

impetrada se abstivesse de cobrar a Contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho 

(SAT) com base em alíquota apurada de acordo com a atividade preponderante da 

empresa como um todo e permitisse o recolhimento dessa contribuição com base em 

alíquotas aferidas de acordo com a atividade preponderante em cada estabelecimento. 

No caso, o Tribunal a quo estabeleceu que a matriz e cada filial deveriam, 

individualmente, buscar o Poder Judiciário, com vistas a obter declaração do direito de 

se enquadrar em alíquota diversa da que vinha lhe sendo atribuída. 

A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a 

pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos 

e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade 

As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, 

desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir 

domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 

O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia 

administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia 

jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. 



 

 

Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos 

pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação 

jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de 

suas filiais. 

Em suma, a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição 

ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. 

 

INFO 701 - REsp 1.570.571-PB 
 

A controvérsia cinge-se em saber se é possível ao contribuinte reiterar 

declaração de compensação (§ 1º do art. 74 da Lei n. 9.430/1996) com base no mesmo 

débito que fora objeto de compensação anterior não homologada. 

O art. 74 da Lei n. 9.430/1996 (na redação dada pela Lei n. 10.637/2002 e Lei n. 

10.833/2003) explicita que não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, 

pelo sujeito passivo, de débito que já tenha sido objeto de compensação não 

homologada, ainda que a compensação se encontre pendente. Neste ponto, a Lei n. 

9.430/1996 é clara ao asseverar que a compensação (de débito que já tenha sido objeto 

de compensação não homologada) será considerada como "não declarada" (art. 74, § 

3º, inciso V, da Lei n. 9.430/96), e, portanto, impassível de novo pedido de 

compensação, independentemente da qualidade do crédito fiscal que seja apresentado 

pelo contribuinte, consoante os termos do artigo 74, § 12, inciso I, da Lei 9.430/1996. 

Como se observa, a lei não concedeu margem para que se possa apresentar 

novos pedidos de compensação sob os débitos fiscais que não foram homologados, 

independentemente do pedido apresentar créditos distintos, porquanto em tais 

situações, o débito foi considerado como "não declarado", logo inviável de ser extinto 

pelo instituto da compensação fiscal, consoante uma interpretação restritiva imposta 

pelo artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. 

Assim, uma vez considerado o débito não declarado, com a inviabilidade de sua 

compensação fiscal, este passivo tributário se tornará exigível para a Fazenda Pública 

(Art. 74, § 7º, da Lei 9.430/96), não podendo haver a sua extinção pelo instituto da 



 

 

compensação. Portanto, relativizar tal condição, mediante a apresentação de outro 

pedido de compensação, a par da existência de outros créditos pelo sujeito passivo, 

permitiria ao contribuinte desvirtuar o instituto, ao suspender a exigibilidade do débito 

fiscal ao seu alvedrio, sempre que disponibilizasse de créditos fiscais para tal missão. 

Em suma, descabe ao contribuinte reiterar declaração de compensação com 

base no mesmo débito que fora objeto de compensação anterior não homologada. 

 

INFO 701 - REsp 1.893.966-SP 
 

O art. 90 do CPC estabelece a responsabilidade pelas despesas processuais e 

honorários advocatícios em caso de desistência e renúncia, nos seguintes termos: 

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que 

desistiu, renunciou ou reconheceu. 

Por seu turno, o art. 84 do CPC assim estabelece o que pode ser incluído na 

categoria "despesa processual": As despesas abrangem as custas dos atos do processo, 

a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. 

Dessa forma, no gênero despesas, podem ser incluídas diversas verbas: 

indenização de viagem, remuneração do assistente técnico, diária de testemunha e as 

custas judiciais, que têm natureza jurídica de taxa. 

Portanto, as custas representam um tributo. A aparente confusão ocorre por 

algumas legislações estaduais utilizarem o termo genérico "custas", outro, porém, 

empregarem duas rubricas: custas e taxa judiciária. 

Como se sabe, o tributo taxa pode ser cobrado em razão do exercício do poder 

de polícia ou em razão do serviço público efetivamente prestado ou colocado à 

disposição do contribuinte. 



 

 

Ora, ao se ajuizar determinada demanda, dá-se início ao processo. O 

encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que 

não se analise o mérito da causa. 

Assim, o fato de em um primeiro processo de embargos à execução fiscal ter 

gerado desistência sem a citação da parte contrária não afasta a necessidade de 

recolhimento das "custas" com o ajuizamento de novos embargos porque o serviço 

público foi prestado e estava à disposição do contribuinte. 

Além disso, com o ajuizamento da demanda, já existe relação jurídica processual, 

ainda que linear. A citação da parte apontada para figurar no polo passivo apenas tem 

o condão de ampliar a relação jurídica. Logo, já há processo e já existe prestação do 

serviço público. Por conseguinte, o ajuizamento de um segundo processo de embargos 

gera um novo fato gerador do tributo. 

O ajuizamento de um segundo processo de embargos à execução é fato gerador 

de novas custas judiciais, independentemente da desistência nos primeiros antes de 

realizada a citação. 

 

DIREITO PENAL  
 

INFO 700 - AREsp 1.526.095/RJ 
 

A controvérsia é definir se ocorreu abolitio criminis quanto à conduta de 

(possível) inserção de informação falsa em documento público, para fins de participação 

em procedimento licitatório em decorrência da Lei Complementar n. 139/2011. 

No caso, a licitação na qual competiram as sociedades empresárias era restrita 

àquelas enquadráveis como ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, 

segundo os limites de receita bruta indicados no art. 3º do referido diploma. O texto 

normativo foi alterado pela Lei Complementar n. 139/2011. 

É necessário lembrar que a previsão de tratamento mais benéfico às MEs e EPPs 

tem a finalidade constitucional (ex vi dos arts. 146, III, "d", 170, IX, e 179 da CF/1998) de 



 

 

criar um ambiente jurídico favorável aos empreendimentos que, por seu tamanho 

reduzido, não detém a estrutura para competir em condições de igualdade com todos 

os gigantes do mercado. 

A forma encontrada pela legislação para tornar objetiva esta condição foi a 

fixação de um limite de receita bruta, em dinheiro, e como tal suscetível às variações 

inflacionárias. A propósito, a atualização do teto de receita bruta das EPPs, dos R$ 

2.400.000,00 fixados em 2006 para os R$ 3.600.000,00 da Lei Complementar n. 

139/2011, corresponde a pouco mais do que a inflação acumulada no período (30,78%, 

conforme o IPCA). 

Esta constatação é fundamental, porque demonstra que as sucessivas revisões 

dos quantitativos máximos da Lei Complementar n. 123/2006, para fazer frente à 

inflação, não se aplicam a anos anteriores - ainda que para fins criminais -, sob pena de 

instituir uma grave distorção concorrencial e atentar contra os próprios objetivos do 

Estatuto. Afinal, a obtenção de uma receita bruta de R$ 3.600.000,00 no ano de 2012 

representa, na prática, um poder aquisitivo menor do que o auferimento, em 2011, do 

mesmo montante. 

No caso, a acusação não diz que as duas empresas não são, hoje, MEs ou EPPs, 

mas sim que, no específico ano-calendário de 2011, não tinham essa qualificação, 

falsamente atestada por seus dirigentes. Como se percebe, alterações legais posteriores 

são incapazes de modificar a dinâmica fática já ocorrida, porque a conduta delitiva 

imputada aos réus é a falsa declaração de uma situação fático-jurídica então inexistente. 

Uma modificação legislativa que dê novo enquadramento ao atual regime das empresas 

não muda o fato de que, em 2011, a informação prestada à Administração Pública foi, 

em tese, falsa. 

Sendo assim, as sucessivas revisões dos quantitativos máximos de receita bruta 

para enquadramento como ME ou EPP, da Lei Complementar n. 123/2006, para fazer 

frente à inflação, não descaracterizam crimes de inserção de informação falsa em 

documento público, para fins de participação em procedimento licitatório, cometidos 

anteriormente. 



 

 

 

INFO 701 - REsp 1.836.556/PR 
 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal 

oscila a respeito da compatibilidade ou incompatibilidade do dolo eventual no homicídio 

com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV). 

Destaca-se que aqueles que compreendem pela referida incompatibilidade 

escoram tal posição na percepção de que o autor escolhe o meio e o modo de proceder 

com outra finalidade, lícita ou não, embora seja previsível e admitida a morte. 

Tal posicionamento, retira, definitivamente do mundo jurídico, a possibilidade 

fática de existir um autor que opte por utilizar meio e modo específicos mais reprováveis 

para alcançar fim diverso, mesmo sendo previsível o resultado morte e admissível a sua 

concretização. Ainda, a justificativa de incompatibilidade entre o dolo eventual e as 

qualificadoras objetivas, inexistência de dolo direto para o resultado morte, se 

contrapõe à admissão no STJ de compatibilidade entre o dolo eventual e o motivo 

específico e mais reprovável (art. 121, § 2º, I e II, do CP). 

Com essas considerações, elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em 

tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, 

do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o 

autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais 

reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo 

admitido o resultado morte. 

 

INFO 702 - REsp 1.794.854/DF 
 

No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao 

individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato 

delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios 

legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, 



 

 

proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as 

elementares comuns do próprio tipo legal. 

No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n. 7.209/1984, o 

legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira 

fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a 

personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o 

comportamento da vítima. 

Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, 

motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às 

características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica 

ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 

No caso, analisa-se a possibilidade de condenações criminais transitadas em 

julgado serem valoradas para desabonar os vetores personalidade e conduta social. 

A doutrina diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social 

e esclarece que o legislador penal determinou essa análise em momentos distintos 

porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve 

buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga 

respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações 

anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o 

comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu 

histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais". 

Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida 

moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em 

elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e 

modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, 

Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021). 



 

 

"A jurisprudência da Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-

se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar 

negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias 

judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de 

condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse 

específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus 

antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, 

DJe 22/11/2019). 

O vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico 

criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da 

reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas 

em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada 

casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato 

prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

16/12/2016). 

Em conclusão, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas 

para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da 

dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para 

desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

INFO 699 - REsp 1.910.240/MG 
 

A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas 

alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da 

progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as 

disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados 

não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela 

genérica ou específica. 



 

 

Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados 

condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se 

ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o 

óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos 

dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. 

Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é 

irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, 

quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime 

hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável 

que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna. 

Dadas essas ponderações, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal 

mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de 

forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por 

ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é 

inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por 

crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. 

Desse modo, para os fins previstos no art. 1.036 do Código de Processo Civil, fixa-

se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, 

V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime 

hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de 

natureza semelhante. 

 

INFO 700 - CC 179.467/RJ 
 

O art. 161, inciso II, do Código Penal, incrimina a conduta de invadir terreno ou 

edifício alheio, para o fim de esbulho possessório, com violência a pessoa ou grave 

ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas. O crime de esbulho 

possessório pressupõe uma ação física de invadir um terreno ou edifício alheio, no 

intuito de impedir a utilização do bem pelo seu possuidor. Portanto, tão-somente aquele 



 

 

que tem a posse direta do imóvel pode ser a vítima, pois é quem exercia o direito de uso 

e fruição do bem. 

No que diz respeito ao contrato de alienação fiduciária, o art. 23, parágrafo 

único, da Lei n. 9.514/1997, estabelece que "[c]om a constituição da propriedade 

fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto 

e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel." 

Assim, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, enquanto o devedor 

fiduciário permanecer na posse direta do bem, tão-somente ele pode ser vítima do 

crime de esbulho possessório. Apenas se, por alguma razão, passar o credor fiduciário a 

ter a posse direta do bem é que será ele a vítima. 

Entretanto, o fato de o credor fiduciário não ser a vítima do crime, não retira o 

seu interesse jurídico no afastamento do esbulho ocorrido, uma vez que o possuidor 

indireto, no âmbito cível, da mesma forma que o possuidor direto, possui legitimidade 

para propor a ação de reintegração de posse, prevista no art. 560 do atual Código de 

Processo Civil, cuidando-se de hipótese de legitimação ativa concorrente. 

No caso, além da vítima do crime de esbulho possessório, ou seja, a possuidora 

direta e devedora fiduciária, a Caixa Econômica Federal, enquanto credora fiduciária e 

possuidora indireta, também possui legitimidade para, no âmbito cível, propor eventual 

ação de reintegração de posse do imóvel esbulhado. Essa legitimação ativa concorrente 

da empresa pública federal, embora seja na esfera civil, é suficiente para evidenciar a 

existência do seu interesse jurídico na apuração do referido delito. E, nos termos do art. 

109, inciso IV, da Constituição da República, a existência de interesse dos entes nele 

mencionados, é suficiente para fixar a competência penal da Justiça Federal. 

Há, ainda, outro aspecto da situação em exame, que evidencia a existência de 

interesse jurídico, agora da União, e que também instaura a competência federal, nos 

termos do artigo mencionado. 

Com efeito, o imóvel objeto do esbulho foi adquirido pela vítima, no âmbito do 

programa governamental "Minha Casa Minha Vida", criado pela Lei n. 11.977/2009. 



 

 

Nele, nos termos do arts. 2.º, inciso I, e 6.º da referida Lei, os imóveis são subsidiados 

pela União, a qual efetiva parte do pagamento do bem, com recursos orçamentários, no 

momento da assinatura do contrato com o agente financeiro. 

Saliente-se que o fato de o bem ter sido adquirido, em parte, com recursos 

orçamentários federais, não leva à permanência do interesse da União, ad aeternum, na 

apuração do crime de esbulho possessório em que o imóvel esbulhado tenha sido 

adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Contudo, ao menos enquanto estiver 

o imóvel vinculado ao mencionado Programa, ou seja, quando ainda em vigência o 

contrato por meio do qual houve a sua compra e no qual houve o subsídio federal, 

persiste o interesse da União. 

Assim, compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de esbulho 

possessório de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

INFO 701 - RHC 136.961/RJ 
 

Trata-se do notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de 

Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos - IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer 

referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os 

presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se 

computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas 

as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade 

física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos 

Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". 

Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas 

e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, 

ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos 

humanos. 

A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com 

eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país 



 

 

encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao 

diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou 

ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar 

parte do período em que teria sido cumprida pena em situação considerada degradante, 

deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças 

da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente 

declaratório. 

Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus 

efeitos modulados como se o condenado tivesse cumprido parte da pena em condições 

aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. 

Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação 

degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de 

reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento 

da pena. 

Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-

parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro 

personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível 

aquele que vê seus direitos violados. 

As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de 

convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e 

adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações 

frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da 

tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser 

humano. 

Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas 

(internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz 

da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como 

tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade 

livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do 

tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como 



 

 

"fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado 

em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 

PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva 

tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é 

qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos 

atores do Direito e do Sistema de Justiça. 

Ademais, os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e 

estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos 

humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É 

com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação 

a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que cumprida pena no IPPSC. 

Em síntese, a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 

22/11/2018, que determina o cômputo da pena em dobro, deve ser aplicada a todo o 

período cumprido pelo condenado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. 

 

INFO 701 - AREsp 1.492.099/PA 
 

No caso, o réu foi denunciado perante a Justiça Federal de primeira instância. 

Após o recebimento da denúncia pelo magistrado singular, em 22/9/2006, e antes de 

sua citação, foi diplomado deputado estadual, o que motivou a remessa dos autos ao 

TRF da 1ª Região. Por isso, a Corte Regional determinou sua citação para apresentar a 

defesa prévia a que se refere o art. 8º da Lei n. 8.038/1990, no prazo de 5 dias. 

Quando a denúncia foi recebida, em 22/9/2006, a legislação processual não 

havia passado pelas grandes reformas ocorridas no ano de 2008. 

Antes da reforma introduzida pela Lei n. 11.719/2008, o legislador diferenciava 

profundamente o rito comum ordinário daquele aplicável às ações penais originárias. 

No primeiro, a apreciação das teses defensivas era feita somente na sentença, enquanto 

no procedimento da Lei n. 8.038/1990 o primeiro ato decisório na tramitação da ação 



 

 

penal já confronta, de imediato, pelo menos os pedidos de rejeição da denúncia ou 

absolvição sumária do réu. 

A Lei n. 8.038/1990 prevê dois momentos defensivos com objetivos próprios. No 

primeiro deles, o réu é notificado, após o oferecimento da denúncia, para responder à 

acusação no prazo de 15 dias (art. 4º), com o objetivo de buscar a rejeição da exordial 

ou sua improcedência (art. 6º). Recebida a denúncia, aí sim é que ocorre a citação do 

acusado, para apresentação de defesa prévia em 5 dias (art. 8º da Lei n. 8.038/1990). 

Afastar a aplicação dos arts. 4º e 6º da Lei n. 8.038/1990 teria o efeito prático de 

anular a diferenciação legislativa entre o rito comum ordinário pré-2008 e o rito das 

ações originárias - distinção esta que, com concordância ou discordância, é real. 

Consoante o entendimento do STF, "recebida a denúncia antes de o réu ter sido 

diplomado como Deputado Federal, apresentada a defesa escrita, é de ser examinada a 

possibilidade de absolvição sumária, segundo a previsão do art. 397 do Código de 

Processo Penal, mesmo que o rito, por terem os autos sido remetidos ao Supremo 

Tribunal Federal, passe a ser o da Lei 8.038/90" (AP 630 AgR, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2011, DJe 22/3/2012). 

Destarte, caberá ao Tribunal de origem apreciar a possibilidade de absolvição 

sumária (ou reconsideração da decisão do juiz de primeiro grau que recebeu a 

denúncia), na forma do art. 6º da Lei n. 8.038/1990. Caso rejeite as alegações defensivas, 

aí sim o réu deverá ser notificado para apresentar a defesa prévia do art. 8º da mesma 

Lei. 

Em resumo, mesmo no caso de recebimento da denúncia antes das reformas 

ocorridas no ano de 2008 e antes de o réu ser diplomado como deputado estadual, 

apresentada a defesa escrita, caberá ao Tribunal de origem apreciar a possibilidade de 

absolvição sumária ou reconsideração da decisão do juiz de primeiro grau que recebeu 

a denúncia, na forma do art. 6º da Lei n. 8.038/1990. 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 



 

 

 

INFO 700 – REsp 1.729.555/SP 
 

O art. 86, caput, da Lei n. 8.213/1991, em sua redação atual, prevê a concessão 

do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". 

Por sua vez, o art. 86, § 2º, da referida lei determina que "o auxílio-acidente será 

devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente 

de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua 

acumulação com qualquer aposentadoria". 

Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-

doença, a Lei n. 8.213/1991 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que 

deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, 

pouco importando a causa do acidente, na forma do seu art. 86, caput e § 2º, sendo 

despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do 

acidente, à luz do art. 23 da mesma lei. 

O entendimento do STJ é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido 

a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia 

concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento 

administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-

acidente tomará por termo inicial a data da citação. 

Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua 

importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro 

para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 

1.831.866/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019; 

REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 

04/02/2019. 



 

 

Em síntese, o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da 

Lei n. 8.213/1991. 

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

INFO 699 – RMS 65.046/MS 
 

O art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, como regra geral, 

a vedação à divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito 

à apuração de atos infracionais. Esta disposição, em primeiro juízo, obsta o acesso de 

terceiros aos referidos autos. 

Todavia, a vedação contida no art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

não é absoluta, sendo mitigada, conforme se extrai do art. 144 deste mesmo diploma 

normativo, nas hipóteses em que há interesse jurídico e justificada finalidade no pleito 

de acesso aos autos. Nesse caso, presentes interesse e finalidade justificados, deverá a 

autoridade judiciária deferir a extração de cópias ou certidões dos atos do processo 

infracional. 

No caso, a vítima do ato infracional comprovou seu interesse jurídico e 

apresentou finalidade justificada ao pleitear o seu acesso aos autos do processo de 

apuração do ato infracional, consignando a utilidade dos documentos nele produzidos 

para servirem como provas em ação de deserdação. 

Uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige a justificação da 

finalidade para a qual se defere o pleito de acesso aos autos e de extração de cópias do 

processo de apuração de ato infracional, é certo que a concessão do pedido está 

vinculada a esta finalidade (no caso, instrução de ação de deserdação), sob pena de 

responsabilização cível e penal. 

Em síntese, demonstrado interesse jurídico e justificada a finalidade, é cabível a 

extração de cópias dos autos da apuração de ato infracional, não se podendo, no 



 

 

entanto, utilizar os documentos obtidos para fins diversos do que motivou o 

deferimento de acesso aos autos. 

 

INFO 701 –REsp 1.338.616/DF 
 

Inicialmente, não se pode olvidar que a intenção do legislador, ao fixar uma 

diferença mínima de 16 (dezesseis) anos de idade entre o adotando e o adotante, foi, 

além de tentar reproduzir - tanto quanto possível - os contornos da família biológica 

padrão, evitar que a adoção camuflasse motivos escusos, onde a demonstração de amor 

paternal para com o adotando mascarasse/escondesse interesse impróprio. 

Entretanto a referida limitação etária, em situações excepcionais e específicas, 

não tem o condão de se sobrepor a uma realidade fática - há muito já consolidada - que 

se mostrar plenamente favorável, senão ao deferimento da adoção, pelo menos ao 

regular processamento do pedido, pelo que o regramento pode ser mitigado, 

notadamente quando, após a oitiva das partes interessadas, sejam apuradas as reais 

vantagens ao adotando e os motivos legítimos do ato. 

Assim, o dispositivo legal atinente à diferença mínima etária estabelecida no art. 

42, § 3º do ECA, embora exigível e de interesse público, não ostenta natureza absoluta 

a inviabilizar sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto, pois 

consoante disposto no artigo 6º do ECA, na interpretação da lei deve-se levar em conta 

os fins sociais a que se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas 

em desenvolvimento. 

O aplicador do Direito deve adotar o postulado do melhor interesse da criança e 

do adolescente como critério primordial para a interpretação das leis e para a solução 

dos conflitos. Ademais, não se pode olvidar que o direito à filiação é personalíssimo e 

fundamental, relacionado, pois, ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

No caso, o adotante é casado, por vários anos, com a mãe do adotando, razão 

por que esse se encontra na convivência com aquele desde tenra idade; o adotando 

possui dois irmãos que são filhos de sua genitora com o adotante, motivo pelo qual pode 



 

 

a realidade dos fatos revelar efetiva relação de guarda e afeto já consolidada no tempo, 

merecendo destaque a peculiaridade de tratar-se, na hipótese, de adoção unilateral, 

circunstância que certamente deve importar para a análise de uma possível relativização 

da referência de diferença etária. 

A justa pretensão de fazer constar nos assentos civis do adotando, como pai, 

aquele que efetivamente o cria e educa juntamente com sua mãe, não pode ser 

frustrada por apego ao método de interpretação literal, em detrimento dos princípios 

em que se funda a regra em questão ou dos propósitos do sistema do qual faz parte. 

Ademais, frise-que a presente deliberação não está sacramentando a adoção em 

foco, uma vez que, na instância de origem, o processo se submeterá a toda instrução e 

coleta de provas, cabendo, então, ao juiz instrutor da causa averiguar se são satisfatórias 

todas as demais circunstâncias inerentes ao caso. 

Diante do norte hermenêutico estabelecido por doutrina abalizada e da 

jurisprudência que se formou acerca da mitigação de regras constantes do ECA quando 

em ponderação com os interesses envolvidos, a regra prevista no art. 42, § 3º do ECA, 

no caso concreto, pode ser interpretada com menos rigidez, sobretudo quando se 

constata que a adoção visa apenas formalizar situação fática estabelecida de forma 

pública, contínua, estável, concreta e duradoura. 

Sendo assim, a regra que estabelece a diferença mínima de 16 (dezesseis) anos 

de idade entre adotante e adotando (art. 42, § 3º do ECA) pode, dada as peculiaridades 

do caso concreto, ser relativizada no interesse do adotando. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

INFORMATIVO 239 
 

TST-MSCiv-1001295-35.2020.5.00.0000 
 



 

 

Na espécie, cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão 

monocrática que indeferira o pedido de substituição do depósito recursal pelo seguro 

garantia, ao argumento de que o § 11 do art. 899 da CLT não assegura à impetrante o 

direito de, a qualquer tempo, pleitear a substituição do depósito recursal, bem como de 

que o exame da pretensão se insere no âmbito de competência do juízo de execução. 

Assim, verifica-se que o ato impugnado constitui decisão interlocutória, de inequívoco 

caráter judicial, por meio da qual foi indeferida pretensão deduzida pela parte em 

processo em curso no TST.  

Há de se reconhecer, portanto, que a decisão impugnada possui recurso próprio, 

no caso, o Agravo Interno. Nesse sentido, destacam-se os artigos 118, IX, e 265 do 

Regimento Interno do TST, bem como, o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Salienta-

se, ainda, que apesar da disciplina do art. 893, § 1º, da CLT, a jurisprudência do TST 

pacificou-se no sentido de admitir o recurso imediato de decisões interlocutórias 

suscetíveis de impugnação mediante recurso para o próprio Tribunal, no caso do Agravo 

Interno, a teor do disposto na Súmula nº 214, alínea b, do TST. 

 Logo, no presente caso, evidencia-se ser incabível a impetração do mandado de 

segurança, porquanto há recurso próprio. Com efeito, é inadmissível a utilização do 

mandamus como sucedâneo recursal, como orientam a Súmula nº 267 do STF e a 

Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II do TST.  

 

TST-RO-451-67.2018.5.11.0000 
 

A jurisprudência majoritária da Seção de Dissídios Coletivos do TST segue no 

sentido de que a greve motivada por mora salarial, mesmo que não observe as 

exigências legais para sua deflagração, não pode ser considerada abusiva, nem autoriza 

o desconto dos dias parados.  

No caso, houve paralisação de parte da frota de transporte coletivo – cerca de 

394 ônibus – ao longo do Terminal 1, no Centro de Manaus/AM, no dia 21/11/2018, das 

15h15 às 17h20, pelos empregados que protestavam contra atrasos salariais.  



 

 

O TRT da 11ª Região julgou abusiva a greve, autorizando o desconto das horas 

paradas em relação aos trabalhadores que efetivamente participaram da paralisação, 

porquanto não cumpridos os requisitos legais obrigatórios dispostos na Lei nº 7.783/89 

para a deflagração do movimento grevista.  

No entanto, conforme a jurisprudência majoritária da SDC, não se exige o 

cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 7.783/1989 quando a greve é motivada 

pela conduta ilícita do empregador de atrasar o pagamento dos salários, bem como a 

participação em greve deflagrada nessa situação não autoriza a realização do desconto 

dos salários, sendo devido seu pagamento.  

 

TST-ROT-1003587-70.2019.5.02.0000 
 

É cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão de juiz que 

determinou o sobrestamento do feito em razão de decisão do STF em sede de recurso 

extraordinário, relativo ao Tema de Repercussão Geral nº 1046, que trata da prevalência 

da negociação coletiva sobre os dispositivos de lei, por se tratar de decisão interlocutória 

e ante a ausência de outro recurso interponível.  

No caso, o Tribunal Regional de origem extinguiu o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, consignando a impropriedade do manejo da 

ação mandamental para reformar decisão que determina o sobrestamento do feito até 

que seja pacificada a questão relacionada à prevalência da negociação coletiva sobre 

dispositivos de lei.  

O ato coator referido, decisão interlocutória, não é passível de recurso, nem 

mesmo com efeito diferido, nos moldes do art. 893, § 1º, da CLT, tampouco se insere 

nas exceções da Súmula 214 do TST.  

 

TST-ARR-10332-34.2013.5.12.0059 
 

Não será possível ao empregador rescindir os contratos de trabalho no decurso 

de greve, ainda que não se trate de trabalhador grevista, em face do que dispõe o art. 



 

 

7.º, parágrafo único da Lei 7.783/89. Esse é o entendimento já firmado por esta 2.ª 

Turma no julgamento do AIRR-1131-40.2014.5.02.0001, DEJT 29/11/2019, em que se 

considerou que ‘ainda que o exercício do direito de greve não seja ilimitado, o parágrafo 

primeiro do artigo 7º, da Lei 7.783/89 proíbe expressamente a rescisão dos contratos 

de trabalho no período em que perdurar o movimento paredista’. 

 No mesmo sentido, em caso semelhante, já decidiu a egrégia 3.ª Turma, nos 

autos do RR 1810-20.2011.5.02.0462, DEJT 19/09/2014, firmando entendimento de 

que, o ato de dispensa sem justa causa do empregado no decurso de greve, mesmo sem 

ter aderido ao movimento paredista, configura conduta abusiva e antissindical.  Assim, 

deve ser mantida a decisão do Tribunal Regional, que manteve a sentença que declarou 

a nulidade do ato da dispensa da reclamante.  

 

TST-RR-10409-87.2018.5.15.0090 
 

No caso dos autos, a autora pretende a redução de sua jornada com a 

manutenção do salário, o que foi indeferido pelo eg. TRT. Ela é mãe de uma menina 

portadora de síndrome de Down e bexiga neurogênica, que necessita de cuidados 

especiais.  

A Constituição Federal de 1988 consagrou a dignidade da pessoa humana e os 

valores sociais do trabalho como fundamentos nucleares da República Federativa do 

Brasil (art. 1º, III e IV). A construção de uma sociedade justa e solidária e a promoção do 

bem de todos, sem preconceito ou discriminação, foi erigida ao status de objetivos 

fundamentais do Estado brasileiro (art. 3º, I e IV).  

Os direitos humanos foram alçados ao patamar de princípio norteador das 

relações externas, com repercussão ou absorção formal no plano interno (arts. 4º, II, e 

5º, §§ 2º e 3º). E o princípio da isonomia, quer na vertente da igualdade, quer na da não 

discriminação, é o norte dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, caput). O Estado 

Democrático de Direito recepcionou o modelo de igualdade do Estado Social, em que há 

intervenção estatal, por meio de medidas positivas, na busca da igualdade material, de 

forma a garantir a dignidade da pessoa humana.  



 

 

O processo histórico de horizontalização dos direitos fundamentais adquiriu 

assento constitucional expresso (art. 5º, §1º), de modo que os valores mais caros à 

sociedade possuem aptidão para alcançar todos os indivíduos de forma direta e com 

eficácia plena. Assim, a matriz axiológica da Constituição deve servir de fonte imediata 

para a resolução de demandas levadas à tutela do Poder Judiciário, notadamente 

aquelas de alta complexidade.  

De todo modo, a ausência de norma infraconstitucional específica não seria 

capaz de isentar o magistrado de, com base nos princípios gerais de direito, na analogia 

e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, reconhecer a incidência direta dos 

direitos sociais em determinados casos concretos. E o direito brasileiro tem 

recepcionado diversos documentos construídos no plano internacional com o intuito de 

proteger e salvaguardar o exercício dos direitos dos deficientes, com força de emenda 

constitucional, a exemplo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPD).  

A CDPD estabelece como princípio o respeito pela diferença e a igualdade de 

oportunidades, que devem ser promovidos pelo Estado especialmente pela adaptação 

razoável, que consiste em ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional ou indevido, requeridos em cada caso. O art. 2 da CDPD estabelece 

ainda que a recusa à adaptação razoável é considerada forma de discriminação.  

E considerando que seu real fundamento é coibir a discriminação indireta, seu 

campo de atuação não deve se restringir à pessoa com deficiência, mas alcançar a 

igualdade material no caso concreto, com vistas ao harmônico convívio multiculturalista 

nas empresas.  

A Comissão de Direitos Humanos de Ontário realizou pesquisa e consulta pública 

sobre questões relacionadas ao status familiar, e seu relatório final foi denominado The 

Cost of Caring, que demonstrou que as pessoas que têm responsabilidades de cuidar de 

familiares com deficiência enfrentam barreiras contínuas à inclusão, com suporte 

inadequado tanto por parte da sociedade como do governo. As empresas normalmente 

não adotam políticas de adaptação razoável, o que acaba por empurrar os cuidadores 

para fora do mercado de trabalho.  



 

 

A pessoa com deficiência que não possui a capacidade plena tem encontrado 

apoio na legislação, mas não o seu cuidador, o qual assume para si grande parte do ônus 

acarretado pela deficiência de outrem, como se ela própria compartilhasse da 

deficiência. Se há direitos e garantias, como por exemplo a flexibilidade de horário, 

àqueles que possuem encargos resultantes de sua própria deficiência, é inadequado 

afastar o amparo legal e a aplicação analógica aos que assumem para si grande parte 

desses encargos. 

 O caso dos autos ilustra perfeitamente tal questão, em que a autora, mãe de 

criança com deficiência, de apenas seis anos, precisa assumir para si os ônus acarretados 

pela deficiência de sua filha, o que lhe demanda tempo, dedicação e preocupação. 

Assim, negar adaptação razoável no presente caso traduz medida discriminatória à 

autora.  

Além disso, a omissão do Poder Público, em última instância, afeta a criança, que 

com menor amparo familiar fatalmente encontrará maiores desafios no seu 

desenvolvimento pessoal e de inclusão na sociedade. Cumpre ressaltar o compromisso 

assumido pelo Estado, previsto no art. 23 da CDPD, de fazer todo o esforço para que a 

família imediata tenha condições de cuidar de uma criança com deficiência. 

A aplicação da adaptação razoável, atendendo as peculiaridades do caso, é 

compromisso assumido pelo Estado, como signatário da CDPD. A acomodação possível 

somente pode ser pensada no caso concreto, pois cada pessoa tem necessidades únicas. 

No contexto dos autos, conclui-se que a criança necessita de maior proximidade com 

sua genitora, diante do desafio superior tanto ao seu desenvolvimento como pessoa 

quanto à sua afirmação enquanto agente socialmente relevante.  

Defere-se, portanto, a adaptação razoável ao caso concreto.  

 

TST-RR-1694-12.2016.5.21.0041 
 

O Tribunal Regional considerou que ‘a medida adotada pela recorrente, por 

iniciativa própria, de oportunizar a indigitada folga mediante compensação das horas 



 

 

nos anos em que a previsão da demanda de serviços era baixa ou, de não disponibilizar 

tal opção ao empregado em razão do aumento desta demanda, está inserida no 

conjunto de prerrogativas do poder diretivo do empregador’. 

 Não se enquadram como alterações contratuais lesivas aquelas abrangidas 

licitamente na esfera do poder diretivo, organizacional e direcional do empregador. Isso 

porque o exercício do jus variandi pode gerar alterações nos modos, circunstâncias ou 

critérios da prestação laboral, a fim de adequar a atuação do empregado à dinâmica do 

empregador.  

O entendimento acerca da inalterabilidade contratual, expresso no artigo 468 da 

CLT, trata dos pontos essenciais do contrato de trabalho, tais como fixação de jornada e 

horário, local de prestação de serviços, transferência, os aspectos de saúde e segurança 

laboral, função do empregado e, principalmente, salário. Assim, a conclusão exarada 

pela Corte Regional não importa em ofensa literal e direta aos dispositivos invocados, 

consoante exige a alínea “c” do artigo 896 da CLT, uma vez que se trata de interpretação 

dos termos das “notas técnicas”, legitimamente firmadas pelo empregador, sem que 

tenha havido ajuste em norma coletiva. ocorreu na hipótese.  

TST-ARR-12287-05.2016.5.15.0062, 
 

A Lei n° 12.619/2012 alterou a CLT para regular e disciplinar a jornada de trabalho 

e o tempo de direção do motorista profissional. Nesse sentido, acrescentou ao texto 

consolidado os arts. 235-A a 235-G, que, além de disporem sobre o exercício da profissão 

de motorista em empresas de transporte de cargas e de passageiros, tratam do 

chamado tempo de espera.  

De acordo com o art. 235-C, § 8º, são ‘consideradas tempo de espera as horas 

que excederem à jornada normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de 

cargas que ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou 

destinatário ou para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou 

alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias’.  



 

 

Nessa linha, dispôs o § 9º do mencionado dispositivo consolidado que ‘as horas 

relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com base no salário-hora 

normal acrescido de 30%’. Desta forma, têm-se por ilesos os artigos 4° da CLT e 7°, XIII 

e XVI, da CF, tendo em vista que o acórdão regional se coaduna com a diretriz do 

comando consolidado suso mencionado.  
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TST-Ag-AIRR-821-67.2017.5.09.0863 
 

Discute-se nos autos a legalidade (ou não) dos descontos dos dias de paralisação 

noticiado nos autos, para a participação dos ora substituídos em manifestações 

contrárias às reformas trabalhista e previdenciária. Como se nota, a Corte Regional 

consignou que a greve aventada no v. acórdão recorrido ostentou caráter político, não 

tendo, portanto, objetivado efetivar direitos trabalhistas, razão pela qual a reputou 

ilegal e reconheceu a validade dos descontos salariais.  

Nessa linha, o v. acórdão recorrido guarda fina sintonia com a jurisprudência 

firmada no âmbito desta Corte Superior que entende que a paralisação constitui 

suspensão do contrato de trabalho, não sendo devido o pagamento do dia de 

paralisação, não estando presente, no caso sub judice, nenhuma das excepcionalidades 

prevista na lei.  

A jurisprudência uníssona desta Corte acerca da legitimação do desconto dos 

salários relativos aos dias de paralisação do movimento grevista firmou-se a partir da 

interpretação dos institutos da interrupção e da suspensão do contrato, os quais não se 

confundem: na interrupção há paralisação parcial das cláusulas contratuais, 

permanecendo o dever de assalariar; já na suspensão há total inexecução das cláusulas 

– nesta o empregado não trabalha e o empregador não precisa remunerá-lo nesse 

interregno.  



 

 

No caso da greve, a lei é taxativa ao determinar a suspensão do contrato durante 

o movimento paredista. E assim o faz para evitar que a greve termine sendo financiada 

pelo empregador, o que aconteceria se precisasse pagar os dias parados, fazendo com 

que, em última análise, arcasse duplamente com o ônus das reinvindicações do 

empregado: primeiro, com o prejuízo na produção imanente à falta do empregado ao 

trabalho e, segundo, com o próprio pagamento do dia de paralisação. 

 Daí porque a jurisprudência somente excepciona do alcance da lei os casos em 

que há paralisação motivada em face do descumprimento de instrumento normativo 

coletivo vigente, não pagamento dos próprios salários e más condições de trabalho, que 

decorrem de inexecução do contrato provocadas pelo próprio empregador.  

Logo, não se enquadrando o caso sub judice em nenhuma dessas hipóteses 

excepcionais, os dias de paralisação, independentemente da legalidade ou ilegalidade 

da greve, devem ser objeto de negociação, a qual restou demonstrada, in casu.  

 

TST-RR-478-48.2017.5.10.0021 
 

A exceção de pré-executividade contemplada no art. 803 do CPC é admitida nos 

casos de inexigibilidade, incerteza ou não liquidez de título executivo extrajudicial, bem 

como por vício de citação no processo de execução, ou sua deflagração antes da 

ocorrência de termo ou condição. A característica especial e vantagem para o executado 

que o referido incidente ostenta é o fato de que pode ser arguido independentemente 

de garantia do juízo.  

In casu, o estratosférico valor da duvidosa multa explica a via eleita pela Empresa 

Recorrente, de modo a não ser onerada com penhora de bens ou bloqueio de contas 

para garantir o juízo da execução. 

Se o instituto da exceção de pré-executividade teve sua origem, sob a égide do 

CPC de 1973, em construção jurisprudencial sem base legal específica, poderá ter suas 

hipóteses de cabimento elencadas no CPC de 2015 interpretadas de forma mais ampla, 

de modo a albergar situações em que a execução com exigência de garantia do juízo 



 

 

trouxer excepcional gravame ao executado e o título executivo extrajudicial for de 

duvidosa legalidade ou calcado em procedimento administrativo viciado.  

No caso dos autos, quer pelo elevado valor originário da multa, de R$ 

1.204.955,12 (sem contar juros e correção monetária desde sua constituição em 2017), 

quer pela duvidosa legalidade do auto de infração (exigência de carteira assinada para 

1.798 prestadores eventuais de serviços durante 5 ou menos jogos da Copa do Mundo 

de 2014 no Estádio Mané Garrincha em Brasília, em dias espaçados), quer ainda pelo 

vício de intimação quanto à autuação da fiscalização do trabalho (intimação editalícia, 

praticamente ficta, após devolução do registro postal sem cumprimento do aviso de 

recebimento pelos Correios), é de se acolher a exceção de pré-executividade oferecida 

pela Empresa Recorrente.  

Não sendo hipótese de extinção da execução, por não terem sido esgrimidas 

causas extintivas (prescrição da ação ou decadência do direito), mas vícios que 

contaminam a execução do título extrajudicial, tornando-o duvidoso, é de se decretar a 

nulidade da execução, para que seja oferecida à Empresa Recorrente a oportunidade de 

apresentar sua defesa no processo administrativo que culminou com a imposição da 

multa e sua inscrição na dívida ativa da União. Recurso de revista provido. 

 

TST-RRAg-324-27.2017.5.10.0022 
 

Cuida-se de controvérsia acerca da possibilidade de decretação da nulidade da 

dispensa, e consequente reintegração no emprego, de empregada de empresa pública 

contratada sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho para o exercício de cargo 

em comissão de livre nomeação e exoneração, bem como sobre a incidência ou não da 

Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior no caso de acometimento por Leucemia 

Mielóide Crônica. 

Considerando a complexidade da presente controvérsia, bem como o ineditismo 

em seu exame por esta Corte superior, revela-se prudente o reconhecimento da 

transcendência da causa pelo critério jurídico.  



 

 

Consoante disposto no artigo 3º, alínea d , da Convenção n.º 111 da Organização 

Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, promulgada por meio do Decreto n.º 

62.150/1968 e consolidada mediante o Decreto n.º 10.088/2019, os Estados-Membros 

para os quais a Convenção se encontre em vigor devem, por métodos adequados às 

circunstâncias e aos usos nacionais, seguir a política de combate à discriminação no 

trabalho, inclusive no que diz respeito a empregos dependentes do controle direto de 

uma autoridade nacional. 

 Significa dizer que a obrigatoriedade do combate à discriminação no trabalho - 

gênero do qual a dispensa discriminatória é espécie - abrange as relações de trabalho 

firmadas com a Administração Pública, sejam elas estabelecidas por meio de concurso 

público (provimento de cargo efetivo), ou mediante vínculo precário de livre nomeação 

e exoneração, nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República.  

A Constituição da República, ao adotar como valor central do ordenamento 

jurídico pátrio a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), alçou o combate à 

discriminação ao patamar de objetivo fundamental da República Federativa do Brasil 

(artigo 3º, IV). A centralidade da pessoa humana na ordem social, política e jurídica 

irradia-se, por óbvio, às relações de trabalho, sejam elas estabelecidas entre particulares 

ou entre trabalhador e Estado. Nesse contexto, ante a eventual colisão entre o valor 

basilar da dignidade da pessoa humana no trabalho e as normas constitucionais 

relacionadas à liberdade de gestão das empresas estatais, deve prevalecer a 

centralidade da dignidade da pessoa humana, um dos alicerces do Estado Democrático 

de Direito. 

O disposto no artigo 173, § 1º, II, corrobora a impossibilidade de se validar a 

dispensa discriminatória no âmbito das empresas estatais. A vedação à discriminação 

em matéria de emprego estende-se, por certo, aos empregados públicos ocupantes de 

cargo em comissão. Observe-se que nem sequer a iniciativa privada está livre para 

praticar conduta discriminatória. Inafastável, daí, a conclusão de que a decisão proferida 

pelo Tribunal Regional, no sentido de considerar inviável a decretação de nulidade da 

dispensa, supostamente discriminatória, tão somente com fundamento na 

precariedade e transitoriedade do cargo ocupado pela reclamante, importou em afronta 



 

 

ao princípio da dignidade da pessoa humana insculpido no artigo 1º, III, da Constituição 

da República.  

Reconhecida a possibilidade de decretação de nulidade da dispensa de 

empregada ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração em empresa pública, 

resta perquirir acerca do caráter discriminatório da dispensa. No caso dos autos, resulta 

incontroverso que, à época da dispensa, a reclamante já era portadora de Leucemia 

Mielóide Crônica (câncer que se origina nas células-tronco da medula óssea). Consoante 

iterativa e notória jurisprudência desta Corte superior, a dispensa de trabalhador 

portador de câncer atrai a incidência do disposto na Súmula n.º 443 do Tribunal Superior 

do Trabalho, visto que considerado doença estigmatizante. Ausentes elementos capazes 

de infirmar a presunção da natureza discriminatória da dispensa da reclamante, resulta 

inafastável a incidência do referido verbete sumular e a decretação de nulidade da 

dispensa, com determinação da sua reintegração no emprego.  

Diante de requerimento expresso de concessão de tutela de urgência, bem como 

ante a demonstração da plausibilidade do direito e do perigo na demora, defere-se a 

antecipação dos efeitos do presente acórdão, a fim de determinar a imediata 

reintegração da reclamante ao emprego e o restabelecimento de todos os benefícios, 

inclusive o Plano de Saúde, independentemente do seu trânsito em julgado.  


