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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 6543/DF 
 

Neste julgado, restou definido que a previsão de nomeação “pro tempore”, pelo 

Ministro da Educação, de dirigentes de instituições de ensino federais viola os princípios 

da isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da autonomia e da gestão 

democrática do ensino público. 

A nomeação desses dirigentes é atribuição do Ministro da Educação. Porém, essa 

competência é vinculada, sendo exercida a partir de indicação pela comunidade escolar, 

com base em processo eleitoral do qual participam os corpos docente e discente e os 

servidores, em atenção aos princípios do pluralismo, da gestão democrática do ensino 

e da autonomia das entidades autárquicas (CF, art. 206, III, V e VI). 

A norma impugnada — art. 7º-A do Decreto 4.877/2003, com redação dada pelo 

Decreto 9.908/2019 —, ao substituir a atuação da comunidade, suprime a gestão 

democrática da entidade de ensino e restringe o pluralismo de ideias, fundamento da 

organização do Estado Democrático de Direito. 

Além disso, ainda que se interprete a expressão pro tempore com o significado 

de interino ou temporário, a cláusula normativa é ampla e sem critério objetivo e 

específico que permita o controle da validade jurídica do comportamento, além de não 

estabelecer limitação de tempo para o exercício do cargo. 

Desse modo, o preenchimento pessoal dos cargos em questão, por escolha 

subjetiva e sem motivação objetiva nem prazo pré-estabelecido em lei, como previsto 

na norma impugnada, nos casos de vacância, viola os princípios da isonomia, da 

impessoalidade e da proporcionalidade. 

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

pedido formulado em ação direta e declarou a inconstitucionalidade do art. 7º-A do 

Decreto 4.877/2003, com redação dada pelo Decreto 9.908/2019. Vencido, em parte, o 

ministro Nunes Marques. 

 

ADI 3763/RS 



 

 

 
É inconstitucional norma estadual que onere contrato de concessão de energia 

elétrica pela utilização de faixas de domínio público adjacentes a rodovias estaduais ou 

federais. 

Isso porque a União, por ser titular da prestação do serviço público de energia 

elétrica [arts. 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal (CF)], detém a prerrogativa 

constitucional de estabelecer o regime e as condições da prestação desse serviço por 

concessionárias, o qual não pode sofrer ingerência normativa dos demais entes 

políticos. 

   Ademais, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há 

possibilidade de interferência do estado-membro nas relações jurídico-contratuais 

entre Poder concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que 

tange a alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de serviços 

públicos, sob regime federal, mediante edição de leis estaduais. 

   No caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de normas 

do estado do Rio Grande do Sul que autorizam a cobrança de preço público pelo uso de 

bens públicos para a implantação de infraestrutura necessária à distribuição de energia 

elétrica. 

 

ADI 6019/SP 
 

É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos 

para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública 

estadual. 

O prazo quinquenal consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre 

o Poder Público e particulares e esta Corte somente admite exceções ao princípio da 

isonomia quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um 

desequilíbrio específico entre as partes. 



 

 

Se os demais estados da Federação aplicam, indistintamente, o prazo quinquenal 

para anulação de atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos 

administrados, seja por previsão em lei própria ou por aplicação analógica do art. 54 da 

Lei 9.784/1999, não há fundamento constitucional que justifique a situação excepcional 

de um determinado estado-membro. Logo, impõe-se o tratamento igualitário nas 

relações Estado-cidadão. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

ADPF 272/DF 
 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é instrumento 

eficaz de controle da inconstitucionalidade por omissão. 

Com efeito, a ADPF pode ter por objeto as omissões do poder público, quer totais 

ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias em que ela é 

cabível contra os atos em geral do poder público, desde que essas omissões se afigurem 

lesivas a preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional 

que o consagra. 

O preceito veiculado pelo art. 75 da Constituição Federal (CF) aplica-se, no que 

couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e 

do Distrito Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, excetuando-

se ao princípio da simetria os Tribunais de Contas do Município. 

De fato, a Constituição da República de 1988 manteve em funcionamento os 

Tribunais de Contas do Município existentes na data da sua promulgação (Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo e do Rio de Janeiro), vedando a criação de novos 

Tribunais de Contas municipais, nos termos do § 4º do seu art. 31. A existência especial 

de dois Tribunais de Contas municipais, absorvidos pela CF/1988, consagram o caráter 

sui generis e excepcional desses órgãos de controle remanescentes do modelo antes 

vigente. 



 

 

Os Tribunais de Contas do Município — órgãos autônomos e independentes, com 

atuação circunscrita à esfera municipal, compostos por servidores municipais, com a 

função de auxiliar a Câmara Municipal no controle externo da fiscalização financeira e 

orçamentária do respectivo Município —, distinguem-se, portanto, dos Tribunais de 

Contas dos Municípios — órgãos estaduais, cuja área de abrangência coincide com o 

território do estado ao qual vinculados. 

Inexiste paralelismo entre o modelo federal estabelecido ao Tribunal de Contas 

da União e o do Tribunal de Contas do Município, sendo essa mais uma das assimetrias 

constitucionais entre os entes federados, como, por exemplo, a ausência de Poder 

Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar na esfera municipal. Ausente a instituição 

no plano municipal, não há o que se instituir, menos ainda sob o argumento de ausência 

de simetria do que se tem no estado e na União sobre o Ministério Público. Dessa forma, 

no caso, não é obrigatória a instituição e regulamentação do Ministério Público especial 

junto ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 

 

ADI 5631/BA 
 

É constitucional legislação estadual que proíbe toda e qualquer atividade de 

comunicação comercial dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica. 

Os estados federados têm competência legislativa para restringir o alcance da 

publicidade dirigida à criança enquanto estiverem nos estabelecimentos de educação 

básica. Essa restrição promove a proteção da saúde de crianças e adolescentes, dever 

que a própria Constituição Federal (CF) define como sendo de absoluta prioridade. A 

limitação, tal como disposta na legislação estadual impugnada [Lei 13.582/2016 do 

estado da Bahia, alterada pela Lei 14.045/2018], implica restrição muito leve à 

veiculação de propaganda, porquanto circunscrita ao local para o qual é destinada, 

delimitada apenas a alguns produtos e a um público ainda mais reduzido. 

   As restrições à liberdade de expressão comercial podem ser aplicadas 

especialmente no ambiente escolar. Ademais, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

por meio da Resolução 63.14/2010, adotou uma série de recomendações dirigidas aos 



 

 

Estados, a fim de que regulem a publicidade de bebidas não-alcoólicas e de alimentos 

ricos em gorduras e açúcares. As recomendações, baseadas em evidências científicas, 

foram acompanhadas de um relatório técnico para auxiliar os Estados. Nele, a OMS 

recomenda, por exemplo, que os locais onde as crianças se reúnem devem ser livres de 

todas as formas de publicidade de alimentos ricos em gorduras saturadas, gorduras 

trans, açúcares ou sódio. Esses locais incluem, mas não se limitam a eles, escolas e suas 

mediações, clínicas e serviços pediátricos, eventos esportivos e atividades culturais. 

A racionalidade trazida pela recomendação é evidente: essas instituições agem 

como in loco parentis, ou seja, no lugar dos pais. Não existe nesses locais a possibilidade 

de os pais ou os responsáveis pelas crianças desligarem a televisão ou o rádio. Os pais 

não estão presentes fisicamente. Por isso, como afirma a recomendação, “dentro da 

escola, o bem-estar nutricional das crianças deve ser a pedra angular”. 

 

ADI 6432/RR 
 

São constitucionais as normas estaduais, editadas em razão da pandemia 

causada pelo novo coronavírus, pelas quais veiculados a proibição de suspensão do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança, a forma de 

pagamentos dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios. 

As normas objetivam regulamentar a relação entre o usuário do serviço e a 

empresa concessionária, tratando-se, portanto, essencialmente de normas sobre defesa 

e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. 

Não há se falar em invasão da competência legislativa privativa da União para 

legislar sobre energia elétrica, pois a legislação estadual impugnada não atinge de forma 

direta a relação contratual estabelecida entre a concessionária e o Poder Público 

concedente, titular do serviço. Tampouco fere o núcleo de atuação das empresas 

voltadas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, uma vez que não 

se constata possa gerar desequilíbrio contratual ou afetar políticas tarifárias, 

especialmente porque as medidas impostas são excepcionais e transitórias, limitadas ao 



 

 

tempo da vigência do plano de contingência adotado pela Secretaria estadual de saúde 

em decorrência da pandemia de Covid-19. 

Por outro lado, a não interrupção dos serviços públicos de energia elétrica 

relaciona-se à satisfação das necessidades básicas da população, pelo que a 

continuidade do serviço é considerada essencial para a adoção de medidas de 

contenção do novo coronavírus. O fornecimento de energia elétrica é direito 

fundamental relacionado à dignidade humana, ao direito à saúde, à moradia, à 

alimentação, à educação e à profissão, constituindo-se em serviço público essencial e 

universal, que deve estar disponível a todos os cidadãos, especialmente no complexo 

contexto pandêmico vivenciado. 

É de se ressaltar que a superveniência de Lei federal 14.015/2020, pela qual se 

dispõe sobre interrupção, religação ou restabelecimento de serviços públicos, também 

editada em razão da pandemia de Covid-19, não afasta a competência estadual para 

disciplinar a matéria de proteção e defesa do consumidor de forma mais ampla do que 

a estabelecida pela legislação federal, como assentado em recentes decisões do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

ADI 5258/AM 
 

A imposição legal de manutenção de exemplares de Bíblias em escolas e 

bibliotecas públicas estaduais configura contrariedade à laicidade estatal e à liberdade 

religiosa consagrada pela Constituição da República de 1988. 

Isso porque, ao determinar que escolas e bibliotecas públicas mantenham 

exemplares da Bíblia em seus acervos, a norma estadual impugnada estimula e promove 

certos tipos de crenças e dogmas religiosos em detrimento de outros. Dessa forma, 

ofende os princípios da laicidade estatal, da liberdade religiosa e da isonomia entre os 

cidadãos. 

Em matéria confessional, portanto, compete ao Estado manter-se neutro, para 

preservar, em favor dos cidadãos, a integridade do direito fundamental à liberdade 

religiosa. 



 

 

 

ADI 4541/BA 
 

A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida no que se refere 

ao art. 57 da Lei Complementar 5/1991 do estado da Bahia, pois não se admite o 

aditamento à inicial após o recebimento das informações requeridas e das 

manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. 

Em reforço, ainda que se reconhecesse a inconstitucionalidade deste dispositivo, 

subsistiria norma de conteúdo análogo a permitir a continuidade da forma de 

substituição impugnada pelo partido autor, evidenciando a inutilidade do provimento 

da ação no ponto. 

Não é possível a equiparação legislativa do cargo de auditor — categorias jurídica 

e de controle externo — do TCE/BA ao cargo de auditor previsto no texto constitucional, 

ao qual atribuída a substituição de ministros e o exercício de atos da judicatura, haja 

vista o descompasso com o modelo federal, de observância obrigatória, e a ausência de 

concurso público. 

O regime constitucional instaurado em 1988 ampliou competências dos tribunais 

de contas e conferiu tratamento expresso ao cargo de auditor, estabelecendo a 

repetição obrigatória no plano estadual ou local [Constituição Federal (CF), art. 75]. O 

cargo da categoria especial de auditor [CF, art. 73, § 4º ] espelha-se no de ministro — no 

caso, do Tribunal de Contas da União (TCU) — ou, no de conselheiro — nos estados-

membros. Apesar da terminologia adotada, o cargo de auditor do tribunal de contas 

estadual especificado na legislação baiana não equivale ao descrito na CF, pois 

destituído da independência e da autonomia necessárias ao desempenho de suas 

atribuições constitucionais. 

 A tentativa de enquadramento legislativo engendrada com o objetivo de 

equiparar tais cargos, de estatura e atribuições diversas, contraria a condição para 

investidura em cargos públicos, o concurso público. Salienta-se que o cargo de auditor 

do tribunal de contas local corresponde, no quadro federal, ao cargo de auditor federal 

de controle externo, que integra o quadro técnico-administrativo dos servidores do TCU. 



 

 

O aparente descuido na criação do cargo específico de auditor, nos moldes 

estabelecidos para os auditores substitutos dos ministros do TCU, representa flagrante 

descumprimento das determinações constitucionais. 

Do reconhecimento da distinção dos cargos, decorre a compreensão de que, no 

Tribunal de Contas do estado da Bahia (TCE/BA), não há cargo equivalente ao da CF, 

inexistindo auditor legitimado a desempenhar as atribuições relacionadas ao exercício 

de atividades judicantes e à substituição de conselheiros, tampouco que possa figurar 

como candidato à sucessão dos membros daquela Corte de contas. A adequação ao 

modelo federal deve ser promovida de modo prioritário e célere, para se conferir 

máxima eficácia à CF. Considerada a vigência dos preceitos em debate e a situação 

funcional, que já conduziu a efeitos consolidados e exauridos, modula-se a declaração 

de inconstitucionalidade a fim de que tenha eficácia a partir de doze meses da data de 

publicação da conclusão deste julgamento, permitindo-se a manutenção dos serviços 

até a realização do concurso devido. 

O Plenário não conheceu de ação direta quanto ao pleito formulado de 

declaração de inconstitucionalidade do art. 57 da LC 5/1991 e, na parte conhecida, 

julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da 

expressão “compreendendo as categorias de Auditor Jurídico e Auditor de Controle 

Externo” disposta no art. 58 da LC 5/1991, bem assim da expressão “compreendendo as 

funções de substituição de Conselheiro; instrução e apreciação, em primeira instância, 

de processos” constante do art. 5º, § 3º, I, da Lei 7.879/2001, reproduzido no art. 5º, § 

3º, I, da Lei 13.192/2014, todas do estado da Bahia, ressaltando que a inexistência do 

cargo de auditor previsto no art. 73 da CF torna ilegítima a substituição temporária de 

conselheiros e a realização de atos inerentes à judicatura por servidores do TCE/BA até 

que sobrevenha a lei que implemente a carreira de auditor e que se realize concurso 

público para prover tais cargos.  

Em votação majoritária, o Tribunal modulou os efeitos da decisão a partir de 

doze meses da data de publicação da conclusão deste julgamento, permitindo-se a 

manutenção dos serviços até a realização do concurso devido.  

 



 

 

ADI 5997/RJ 
 

É formalmente inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que, ao 

dispor sobre ensino a distância, proíba a utilização do termo “tutor”, além de criar 

restrições e requisitos para exercício da atividade de tutoria. 

   A Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a competência 

privativa para inaugurar o processo legislativo que disponha sobre a criação de cargos, 

funções ou empregos públicos ou aumento de sua remuneração. 

   Ademais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a cláusula de 

reserva de iniciativa decorre do princípio da separação dos poderes e é de observância 

compulsória pelos demais entes federativos. 

   Dessa forma, no caso, a lei estadual impugnada, de iniciativa parlamentar, ao 

atribuir a “função de tutoria” exclusivamente aos professores, bem como ao estender 

aos professores de educação a distância o mesmo valor do piso regional estadual 

praticado para os professores presenciais, invadiu a iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo estadual para propor leis que versem sobre criação de cargos e aumento de 

sua remuneração. 

   Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei 8.030/2018 do 

estado do Rio de Janeiro, que veda a utilização do termo "tutor" na educação a distância 

(EaD), obriga os estabelecimentos de ensino a contratar professores para o exercício de 

quaisquer funções nessa modalidade de ensino e determina a aplicação do piso mínimo 

regional estadual a quem exercer a função de profissional de EaD. 

 
 

ADPF 588/PB 
 

São inconstitucionais atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de 

serviço público essencial prestado em regime não concorrencial e sem finalidade 

lucrativa. 



 

 

O bloqueio e a penhora dos recursos dessas empresas violam o sistema 

constitucional de precatórios e os princípios da legalidade orçamentária, da separação 

dos Poderes e da eficiência administrativa. 

A Constituição veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recursos de uma programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa. Trata-se de balizas constitucionais para alocação e utilização de 

recursos públicos. Por isso, o uso de verbas já alocadas para a execução de finalidades 

diversas, como a solvência de dívidas trabalhistas, não observa as normas 

constitucionais concernentes à legalidade orçamentária (CF, art. 167, VI). 

Ademais, o princípio da legalidade orçamentária está estreitamente vinculado ao 

princípio da separação dos Poderes (arts. 2º e 60, § 4°, III, da CF). A exigência de lei para 

a modificação da destinação orçamentária de recursos públicos tem por finalidade 

resguardar o planejamento chancelado pelos Poderes Executivo e Legislativo no 

momento de aprovação da lei orçamentária anual. É nessa ocasião que se definem as 

prioridades de atuação da Administração, isto é, que se apontam as políticas e os 

serviços públicos que deverão ser implementados ou aprimorados no exercício 

financeiro respectivo. A ordem constitucional rechaça a interferência do Judiciário na 

organização orçamentária dos projetos da Administração Pública, salvo, 

excepcionalmente, como fiscalizador. 

Entende-se, por fim, que, no caso, os atos jurisdicionais impugnados, ao 

bloquearem verbas orçamentárias para o pagamento de indenizações trabalhistas, 

atuaram como obstáculos ao exercício eficiente da gestão pública, subvertendo o 

planejamento e a ordem de prioridades na execução de projetos sociais do Poder 

Executivo local, o que caracteriza desrespeito ao princípio da eficiência da 

Administração Pública (art. 37, caput, da CF). 

 

Em resumo, os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais 

prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito 

lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para 



 

 

pagamento de verbas trabalhistas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos 

princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes 

(arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, ‘caput’, da 

CF)”. 

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

pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental para (i) 

suspender decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por 

bloqueio, penhora, arresto, sequestro; (ii) determinar a sujeição da empresa estatal ao 

regime constitucional de precatórios; e (iii) determinar a imediata devolução das verbas 

subtraídas dos cofres públicos — e ainda em poder do Judiciário —, para as respectivas 

contas de que foram retiradas. 

 

ADI 3704/RJ 
 

É constitucional lei estadual que destine parcela da arrecadação de 

emolumentos extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder 

Judiciário ou de órgãos e funções essenciais à Justiça. 

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) acena 

positivamente para leis estaduais que destacam percentual dos emolumentos cobrados 

pelos registradores e notários em benefício de órgãos ou fundos públicos. Isso porque a 

Corte enxerga, na hipótese, puro e simples desconto dos valores devidos ao estado-

membro a título de taxa em razão do exercício regular de poder de polícia, e não 

propriamente uma distribuição automática e linear, em benefício de órgãos estatais, das 

receitas arrecadadas com a cobrança de emolumentos extrajudiciais. Por se tratar de 

taxa de poder de polícia, não incide a vedação da vinculação de impostos a qualquer 

órgão, fundo ou despesa pública, prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal (CF). 

Decorre da própria CF a qualificação da Advocacia Pública como função essencial 

à Justiça. Dessa forma, atende aos desígnios constitucionais de universalização e 

aperfeiçoamento da própria jurisdição como atividade básica do Estado o fornecimento 

de recursos suficientes e adequados ao aparelhamento da Advocacia Pública, cujos 



 

 

membros exercem relevante múnus constitucional de defesa dos interesses 

titularizados pelas pessoas jurídicas de direito público. No caso, considerada a nota de 

essencialidade que traduz as atribuições exercidas pela Advocacia Pública, nada justifica 

a imposição de tratamento desigual e mais restritivo à Procuradoria do estado do Rio de 

Janeiro, privando-lhe de recursos que, de acordo com jurisprudência pacífica do STF, 

podem ser reservados, por lei, às instituições que desempenham funções essenciais à 

Justiça. 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o inciso III do 

artigo 31 da Lei Complementar 111/2006 do estado do Rio de Janeiro que destina ao 

Fundo Especial da Procuradoria-Geral estadual (FUNPERJ) percentual das receitas 

arrecadadas com recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais. 

 

ADPF 732/SP 
 

É inconstitucional lei municipal que estabeleça limitações à instalação de 

sistemas transmissores de telecomunicações por afronta à competência privativa da 

União para legislar sobre telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da 

Constituição Federal (CF). 

Isso porque, no conceito de telecomunicação, conforme art. 60 da Lei 

9.472/1997, estão incluídos os equipamentos e os meios necessários para transmissão 

dos sinais eletromagnéticos, tais como as antenas de telefonia celular. 

Ademais, a competência atribuída aos municípios em matéria de defesa e 

proteção da saúde não pode se sobrepor ao interesse mais amplo da União no tocante 

à formulação de uma política de âmbito nacional para o estabelecimento de regras 

uniformes, em todo o território nacional, com a finalidade de proteger a saúde de toda 

população brasileira. 

Desse modo, ainda que a questão envolva matéria relacionada à proteção de 

saúde, a regulamentação deve ser feita de forma homogênea no território brasileiro de 

acordo com os valores fixados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os quais são obtidos por meio de 



 

 

embasamento científico com a finalidade de proteger a população em geral e viabilizar 

a operação dos sistemas de telefonia celulares com limites considerados seguros. 

Assim, diante do aumento da expansão dos serviços de telefonia móvel no País, 

da multiplicação na instalação de antenas para possibilitar a execução dos serviços e do 

fato de não haver estudos conclusivos acerca de malefícios causados à saúde pela 

emissão de radiação por essas antenas, a necessidade de se garantir a defesa e a 

proteção da saúde de todos constitui uma das atribuições da União, cujo enfoque há de 

ser necessariamente nacional. 

No caso, a norma municipal impugnada prevê que os sistemas transmissores de 

telefonia não poderão ser instalados em áreas localizadas até 100 metros de residências, 

praças, parques, jardins, imóveis integrantes do patrimônio histórico cultural, áreas de 

preservação permanente, áreas verdes ou áreas destinadas à implantação de sistema 

de lazer. 

 

ADI 6616/AC 
 

É inconstitucional norma constitucional estadual pela qual se prevê hipótese de 

intervenção estadual em municípios não contemplada no art. 35 da Constituição Federal 

(CF). 

Por extrapolarem as bases de incidência do mecanismo da intervenção estadual 

elencadas no art. 35 da CF, são inconstitucionais os incisos IV e V do art. 25 da 

Constituição do estado do Acre, que possibilitam a intervenção estadual em municípios 

acreanos quando se verificar, sem justo motivo, impontualidade no pagamento de 

empréstimo garantido pelo estado ou quando forem praticados, na Administração 

municipal, atos de corrupção devidamente comprovados. 

Seja federal ou estadual, a intervenção é mecanismo essencial e excepcional para 

o complexo equilíbrio federativo. Ela consiste em procedimento que somente deve ser 

adotado nas hipóteses e condições taxativamente estabelecidas na CF, pelo seu papel 

limitador da atuação dos entes federados. 



 

 

No tocante à intervenção estadual, salienta-se que as disposições do art. 35 da 

CF consubstanciam preceitos de observância compulsória por parte dos estados-

membros. As hipóteses excepcionais — pelas quais permitida a supressão da autonomia 

municipal e autorizada a intervenção — estão taxativamente nele previstas, sem 

possibilidade de alteração pelo legislador constituinte estadual, para ampliá-las ou 

reduzi-las. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

RE 598677/RS 
 

A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para 

momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A 

substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar 

federal. 

Igualmente, é inconstitucional a regulação do regime de antecipação tributária 

por decreto do Poder Executivo. No regime sem substituição tributária, o art. 150, § 7º 

, da Constituição Federal (CF) exige somente que a antecipação se faça “ex lege” e que 

o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da 

exigência tributária. Já para as hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com 

substituição tributária se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, “b”, da CF, a previsão em 

lei complementar. 

Ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária, o que existe, 

necessariamente, é, também, a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato gerador 

da exação. Apenas por lei isso é possível, já que o momento da ocorrência do fato 

gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência. Logo, é inviável, por meio de 

simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento 

antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Estado-membro. 

Há que se ressaltar que a abrangência do art. 150, § 7º, da CF vai além da 

substituição tributária, pois o núcleo central do tema é a antecipação em relação à 



 

 

ocorrência do fato gerador, e não apenas a figura passiva da substituição. A 

jurisprudência da Corte admite a figura da antecipação tributária, desde que o sujeito 

passivo (contribuinte ou substituto) e o momento eleito pelo legislador estejam 

vinculados ao núcleo da incidência da respectiva obrigação e que haja uma relação de 

conexão entre as fases, de modo que se possa afirmar que a fase preliminar é 

efetivamente preliminar da outra. 

Como no regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é 

o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do art. 150, § 7º, da CF são 

as de que a antecipação se faça ex lege e o momento eleito pelo legislador esteja de 

algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. A cobrança antecipada do ICMS 

constitui simples recolhimento cautelar enquanto não há o negócio jurídico da 

circulação, sobre o qual a regra jurídica, quanto ao imposto, incide. Por outro lado, 

apenas a antecipação tributária com substituição é que está submetida à reserva de lei 

complementar, por determinação expressa do art. 155, § 2º, XII, b, da CF. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, apreciando o Tema 456 da 

repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, afastando a exigência 

contida em decreto estadual de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada 

de mercadorias em território do Estado-membro. 

 

ADI 5481 
 

São inconstitucionais leis estaduais que preveem a incidência do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a operação de extração de petróleo 

e sobre a operação de circulação de petróleo desde os poços de extração até a empresa 

concessionária. 

Seja no regime de concessão (Lei 9.478/1997), seja no regime de partilha (Lei 

12.351/2010), o concessionário ou o contratado adquire, de modo originário, a 

propriedade do petróleo extraído (concessão) ou de parcela dele (partilha). 

Não se extrai do art. 26 da Lei 9.478/1997 nem do art. 2º, I, da Lei 12.351/2010  

que o contratado incorpora a seu patrimônio as parcelas do petróleo extraídas por força 



 

 

de a União a ele ter transferido tal titularidade. Pelo contrário, o que as leis indicam é 

que, havendo descoberta comercial pelo contratado, fica a ele assegurado o direito de 

assenhorear-se dos citados volumes do resultado da lavra. Logo, como o primeiro 

senhor do petróleo extraído é o próprio concessionário ou contratado, o petróleo 

extraído não muda de titular ao ser incorporado ao patrimônio desse. 

Se não há transferência de titularidade do petróleo extraído, não há que se falar 

em circulação de mercadoria, pressuposto indispensável para a incidência válida do 

ICMS. Ressalte-se que, conforme já decidido no Tema 1099 da repercussão geral, “não 

incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo 

contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da 

titularidade ou a realização de ato de mercancia.” 

Ademais, não há se falar que o fato de o petróleo ter sido extraído de uma jazida, 

que é bem da União, também seria ele, em um primeiro momento, de sua propriedade 

e, só depois, do concessionário ou do contratado. Isso porque jazida de petróleo é bem 

jurídico diverso do produto de sua lavra e o regime jurídico da apropriação do óleo 

extraído está sujeito a uma opção política, que indica ser pela conferência, de modo 

originário, desse bem ou de parcela dele ao concessionário ou ao contratado. 

Com base nesse entendimento, o Plenário julgou procedente o pedido da ação 

direta, declarando a inconstitucionalidade das Leis 7.183/2015 e 4.117/2003, ambas do 

estado do Rio de Janeiro. Em sede de modulação de efeitos, estabeleceu que a decisão 

produza efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando 

ressalvadas: (i) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS; (ii) os créditos 

tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, 

concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; e (iii) as 

ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão, até a véspera da 

publicação da ata de julgamento do mérito. Em todos esses casos, dever-se-á observar 

o entendimento desta Corte e os prazos decadenciais e prescricionais. Vencidos 

parcialmente os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que divergiram quanto à 

modulação dos efeitos do pronunciamento. 

 



 

 

RE 611510/SP 
 

A imunidade tributária estabelecida no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal 

(CF) abrange o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente inclusive sobre 

operações financeiras praticadas pelas entidades a que se refere, desde que vinculadas 

às finalidades essenciais dessas instituições. 

De fato, a imunidade do art. 150, VI, c, da CF tem uma finalidade geral, de 

proteger direitos individuais dos cidadãos frente ao poder lesivo da tributação, e 

distintas finalidades específicas, cada uma delas relacionada à área de atuação da 

entidade imune. A imunidade dos partidos políticos destina-se a garantir o regime 

democrático e o livre exercício dos direitos políticos; a das suas fundações, a tutelar a 

realização do seu escopo precípuo de difundir a ideologia partidária e promover o 

exercício da cidadania; a das entidades sindicais dos trabalhadores, a assegurar o pleno 

exercício da liberdade de associação sindical e dos direitos individuais e coletivos dos 

trabalhadores; a das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 

a proteger direitos sociais, como os direitos à educação, à saúde, ao livre 

desenvolvimento da personalidade e à assistência social. Portanto, essas instituições 

desempenham um papel essencial na nossa sociedade, atuando ao lado do Estado na 

concretização dos direitos fundamentais, que o Poder Público não logra realizar de 

forma ótima. São essas finalidades que devem nortear a definição do alcance da referida 

imunidade. 

Por essa razão, não se pode conferir aos vocábulos “patrimônio” e “renda”, 

inscritos no art. 150, § 4º, da CF, interpretação demasiado restritiva, que exponha à 

tributação as movimentações patrimoniais (financeiras) e a renda obtida com operações 

financeiras. 

O chamado IOF é o imposto previsto no art. 153, V, da CF, que incide sobre 

“operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários”. 

Embora, juridicamente, a tributação incida sobre essas operações, acaba por, 

efetivamente, alcançar o patrimônio ou a renda dos respectivos contribuintes. Ademais, 

o art. 2º, § 3º, do próprio Regulamento do IOF, aprovado pelo Decreto 6.306/2007, 



 

 

estabelece expressamente que o imposto não incide sobre as operações realizadas pelos 

entes imunes, desde que vinculadas às finalidades essenciais destes. 

A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as 

“finalidades essenciais” da entidade imune não se confunde com afetação direta e 

exclusiva a tais finalidades. 

Isso porque a vinculação é presumida, pois as entidades arroladas no art. 150, 

VI, c, da CF estão impedidas de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas 

rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade, conforme 

preceitua o Código Tributário Nacional (CTN) [Lei 5.172/1966, art. 14, I e § 1º]. Com base 

nessa premissa, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 52. 

Dessa forma, para o reconhecimento da imunidade basta que não seja provado 

desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo. 

Em tese, a imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da 

República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos 

trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 

que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações 

financeiras. 

 

ADC 49/RN 
 

São inconstitucionais o art. 11, § 3º, II; o trecho “ainda que para outro 

estabelecimento do mesmo titular” do art. 12, I; e o art. 13, § 4º, da Lei Kandir, uma vez 

que não configura fato gerador da incidência de ICMS o mero deslocamento de 

mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente de estarem 

localizados na mesma unidade federativa ou em estados-membros diferentes. 

Acentua-se a demonstração da “existência de controvérsia judicial relevante” 

(Lei 9.868/1999, art. 14, III). Na presente ação declaratória de constitucionalidade, a 

controvérsia verificada está na divergência entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. 

Diversas são as decisões proferidas, em tribunais superiores e em tribunais de justiça, 



 

 

contrárias ao estipulado na Lei Complementar (LC) 87/1996 (Lei Kandir), que preconiza 

a tributação na saída de mercadoria para outro estabelecimento, localizado em estado-

membro distinto e pertencente ao mesmo titular. 

No mérito, não prospera o pedido da declaração de constitucionalidade dos 

aludidos preceitos da LC 87/1996. O princípio da supremacia da Constituição não se 

concilia com a ideia de supremacia da lei e do Parlamento que, sobrevalorizados, 

debilitam o valor efetivo da Constituição. Observada a prevalência do texto 

constitucional, a “circulação de mercadorias” que gera incidência do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é a jurídica. 

Assim, a circulação de mercadorias apta a desencadear a tributação pelo ICMS 

demanda a existência de negócio jurídico a envolver a transferência da propriedade da 

mercadoria. A transferência não pode ser apenas física e econômica, também deve ser 

jurídica. Em outras palavras, a hipótese de incidência do ICMS é a operação jurídica 

praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua 

titularidade ao consumidor final.  

Logo, é irrelevante que os estabelecimentos do contribuinte estejam em estados 

federados diferentes. Por não gerar circulação jurídica, o simples deslocamento de 

mercadorias não gera obrigação tributária. Ainda que algumas transferências entre 

estabelecimentos de idêntica titularidade possam gerar reflexos tributários, é 

inconstitucional a interpretação de que a circulação meramente física ou econômica de 

mercadorias gera obrigação tributária. Portanto, houve excesso por parte do legislador 

ao elaborar os dispositivos aqui discutidos. 

 

MS 37760 MC-Ref/DF 
 

A instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito depende unicamente do 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, ou seja: 

(a) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (b) a indicação de 

fato determinado a ser apurado; e (c) a definição de prazo certo para sua duração. 



 

 

A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) não se submete a 

um juízo discricionário seja do presidente da casa legislativa, seja do plenário da própria 

casa legislativa. Não pode o órgão diretivo ou a maioria parlamentar se opor a tal 

requerimento por questões de conveniência ou de oportunidade políticas. Dessa forma, 

atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da CPI. 

Nesses termos, a criação de comissões parlamentares de inquérito configura 

prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição 

assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização 

dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de 

Direito. 

Dessa forma, a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do 

preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal 

(CF): (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação 

de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. 

Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da CPI, cuja instalação não 

pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas 

legislativas. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ratificou decisão que 

deferiu medida liminar, determinando ao Presidente do Senado Federal a adoção de 

providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito. 

Entendeu, ainda, que o procedimento a ser seguido pela CPI deverá ser definido pelo 

próprio Senado Federal, de acordo com as regras que vem adotando para 

funcionamento dos trabalhos durante a pandemia, não cabendo ao Senado definir "se" 

vai instalar a CPI ou "quando" a comissão vai funcionar, mas sim "como" irá proceder, 

por exemplo, se por videoconferência, de modo presencial, semipresencial ou fazendo 

uma combinação de todas essas possibilidades. Vencido o ministro Marco Aurélio, que 

assentava não caber referendar ou deixar de referendar liminar concedida em mandado 

de segurança. 

 



 

 

ADPF 664/ES 
 

São inconstitucionais as decisões judiciais que determinam a constrição de 

verbas públicas oriundas de Fundo Estadual de Saúde (FES) — que devem ter aplicação 

compulsória na área de saúde — para atendimento de outras finalidades específicas. 

 A jurisprudência da Corte não admite a constrição indiscriminada de verbas 

públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 

167, VI, da Constituição Federal (CF), e ao modelo constitucional de organização 

orçamentária das finanças públicas. Além disso, essas decisões afrontam o preceito da 

separação funcional de Poderes [art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF], o princípio da 

eficiência da Administração Pública [art. 37, caput, da CF ] e o princípio da continuidade 

dos serviços públicos [art. 175 da CF]. 

Com efeito, a possibilidade de constrição judicial de receita pública é 

absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que 

envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, 

conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em 

caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo 

Tribunal Federal, é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de 

sequestro, tal como pretendido na hipótese. 

Portanto, não pode o Poder Judiciário, por mera comodidade da execução, 

determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e 

financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas 

públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o 

faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e 

sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do 

ente. 

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

pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental, para 

declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição 

de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a 



 

 

contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, 

nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. 

 

DIREITO EMPRESARIAL 
 

RE 678162/AL 
 

 O termo “falência”, contido na parte final do art. 109, I, da Constituição Federal 

(CF) (1) compreende a insolvência civil. Por essa razão, compete à Justiça comum 

estadual, e não à federal, processar e julgar as ações de insolvência civil ainda que haja 

interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal. 

Com efeito, a interpretação constitucional que traduz maior fidelidade ao 

comando constitucional recomenda que se afaste o elemento puramente literal da 

norma e se busque o sentido que melhor atenda à finalidade que impulsionou o 

legislador constituinte, bem como ao comando normativo em si mesmo considerado, 

qual seja, de que a falência, nesse rol de exceções à competência da Justiça federal de 

primeira instância, significa tanto a insolvência da pessoa jurídica quanto a insolvência 

da pessoa física, dado que ambas envolvem, em suas respectivas essências, concurso de 

credores. 

Além disso, não obstante a Constituição Federal não tenha excepcionado a 

insolvência civil, não há razões que justifiquem a adoção de critério distinto de fixação 

de competência entre a falência e a insolvência civil. 

Em reforço, “a insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 

109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça 

Federal”. 

 

ADI 3424/DF 
 

São constitucionais o estabelecimento de um limite máximo de 150 (cento e 

cinquenta) salários mínimos aos créditos de natureza trabalhista, bem como a definição 



 

 

de créditos com privilégio especial, conforme previsto no art. 83, I, e IV, “c”, da Lei 

11.101/2005. 

O referido dispositivo já foi objeto de debate neste Supremo Tribunal Federal 

(STF) no julgamento da ADI 3934, ocasião em se decidiu por sua constitucionalidade. 

Assim, sendo a causa de pedir aberta e não havendo motivos de fato ou de direito que 

autorizem a superação do entendimento firmado no julgamento da referida ação direta, 

ratifica-se a constitucionalidade do artigo 83, I e IV, c, da Lei 11.101/2005. 

É constitucional a precedência conferida aos créditos “extraconcursais” 

decorrentes de obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a 

recuperação judicial, ou após a decretação da falência, e de tributos relativos a fatos 

geradores ocorridos após a decretação da falência. 

A regra tem por objetivo estimular os fornecedores de bens e serviços a negociar 

com a empresa em recuperação, a despeito da fragilidade de sua situação financeira, 

confessada e divulgada publicamente quando do requerimento de recuperação. A 

preservação da empresa depende da continuidade dos negócios e, para tanto, é 

necessário que os novos credores tenham garantia de que serão pagos. Caso contrário, 

não haverá interessados em continuar contratando com a empresa em recuperação 

judicial.  

Ademais, diante da função de promover a justiça social da tributação, justifica-

se também a precedência em relação aos tributos cujos fatos geradores tenham 

ocorrido durante a recuperação judicial ou após a decretação da falência. 

É legítima a restituição em dinheiro de valor adiantado ao devedor-falido, 

oriundo de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. 

A restituição de adiantamento de contrato de câmbio para a exportação não 

trata de um mero contrato de mútuo, em que a quantia emprestada pelo banco 

mutuante se incorporaria — imediatamente — ao patrimônio do mutuário no momento 

da contratação. O adiantamento a contrato de câmbio é, em verdade, um contrato de 

compra e venda de moeda a termo, uma vez que a concretização da operação de câmbio 



 

 

somente ocorrerá no momento em que o exportador cumprir com a obrigação 

(enviando o bem ou prestando o serviço no exterior) e for paga a contraprestação (em 

moeda estrangeira) pelo importador. Assim, a instituição financeira repassa recursos em 

moeda nacional ao exportador antes que ele efetive a transação internacional de venda 

de mercadorias ou prestação de serviços. 

Cuida-se, portanto, de um mecanismo de grande valia para que as transações 

internacionais se perfectibilizem, possibilitando aos exportadores utilizarem as quantias 

antecipadas para produção dos bens que serão enviados ao exterior, como capital de 

giro ou, ainda, para aproveitamento de melhores oportunidades negociais. 

Desse modo, caso a empresa exportadora não entregue a moeda estrangeira à 

instituição financeira que a comprou antecipadamente, a riqueza previamente aportada 

pelo banco não pode ser considerada como patrimônio da massa falida, sendo 

absolutamente razoável e devida a previsão legal que determina a sua restituição ao 

verdadeiro titular antes do pagamento dos demais credores. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

RE 860508/SP 
 

Cabe a tribunal regional federal solucionar o conflito de competência, observado 

o art. 108, I, e, e II, da Constituição Federal (CF). Isso, porque se define o órgão conforme 

a competência para julgar possível recurso. Ao atuar em causas previdenciárias, o juízo 

da Justiça comum tem sua decisão submetida a tribunal federal, e não a tribunal de 

justiça. De igual modo, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a atribuição, porque 

sua atribuição para dirimir conflito entre juízes vinculados a tribunais diversos — nos 

termos do art. 105, I, d, da CF — pressupõe estejam submetidos os atos, em sede 

recursal, a diferentes tribunais. 

Compete a tribunal regional federal, no âmbito da respectiva região, dirimir 

conflito de competência entre juiz federal ou juizado especial federal e juiz estadual no 

exercício da competência federal delegada. 



 

 

O exercício da competência federal delegada pela Justiça comum pressupõe 

inexistência, na comarca do domicílio do segurado ou beneficiário da previdência social, 

de vara federal. 

Interpreta-se a exceção prevista no § 3º do art. 109 da CF de forma estrita. 

Ademais, deve-se distinguir os conceitos de comarca e município. Pouco importa que o 

local de domicílio do segurado ou beneficiário não conte com vara federal. Cumpre 

saber se existe vara federal na comarca do domicílio em que está compreendido o 

distrito. 

Deste modo, “a competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição 

Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do 

domicílio do segurado”. 

 

RE 1101973/SP 
 

É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de 

ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator. 

   Isso porque a alteração do art. 16 da Lei 7.347/1985 promovida pela Lei 

9.494/1997, fruto da conversão da MP 1.570/1997, veio na contramão do avanço 

institucional de proteção aos direitos metaindividuais e esbarra nos preceitos 

norteadores da tutela coletiva, bem como nos comandos pertinentes ao amplo acesso 

à Justiça e à isonomia entre os jurisdicionados. 

   Com efeito, com a edição do Código de Defesa do Consumidor (CDC) - Lei 

8.078/1990, cujo art. 90, somando-se ao art. 21 da Lei da Ação Civil Pública (LACP) - Lei 

7.347/1985, estabeleceu-se a aplicação mútua de ambas as normas e constitui-se 

verdadeiro microssistema processual coletivo. 

   Nesse contexto, as Leis 7.347/1985 e 8.078/1990 seguiram o mesmo padrão 

de proteção dos direitos metaindividuais, e — em respeito à unidade da Constituição, à 

máxima efetividade ou à eficiência, e à justeza ou à conformidade funcional — não é 



 

 

possível compatibilizar a indevida restrição criada pelo art. 16 da LACP com os princípios 

da igualdade e da eficiência na prestação jurisdicional. 

   A definição do juízo competente para o processamento de ações civis públicas 

cuja sentença tenha projeção regional ou nacional deve observar o disposto no art. 93, 

II, do CDC. 

   Com a declaração de inconstitucionalidade da atual redação do art. 16 da LACP, 

deve-se impedir a escolha de juízos aleatórios para o processo e julgamento de ações 

que versem sobre esses direitos difusos e coletivos. 

   Desse modo, em se tratando de ação civil pública com abrangência nacional ou 

regional, sua propositura deve ocorrer no foro, ou na circunscrição judiciária, de capital 

de estado ou no Distrito Federal. Em se tratando de alcance geograficamente superior 

a um estado, a opção por capital de estado evidentemente deve contemplar uma que 

esteja situada na região atingida. 

   O juiz competente, nos termos do art. 2º da LACP e do art. 93 do CDC, que 

primeiro conhecer da matéria ficará prevento para processar e julgar todas as demandas 

que proponham o mesmo objeto. 

  A aplicação dessas normas torna possível definir qual o juiz competente, 

inclusive para ações cuja decisão tenha efeitos regionais ou nacionais. E, uma vez fixada 

essa competência, o primeiro que conhecer da matéria, entre os competentes, ficará 

prevento. 

   Em síntese,  

“I - É inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997. 

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência 

deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990. III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas 

de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu 

de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”. 

 



 

 

DIREITO DO TRABALHO 
 

ADI 5132/DF 
 

A disposição relativa ao termo inicial do prazo prescricional a que submetido o 

trabalhador avulso, prevista no art. 37, § 4º, da Lei 12.815/2013, é compatível com a 

Constituição Federal (CF). 

Isso porque a relação laboral avulsa se caracteriza pelo liame estabelecido entre 

o trabalhador avulso e o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), responsável por realizar 

a interposição da força de trabalho avulsa em face dos distintos tomadores de serviço, 

por arrecadar os valores correspondentes à prestação de serviços e satisfazer o 

respectivo pagamento do trabalhador avulso. 

Caso o prazo de prescrição bienal fosse contado da cessação do trabalho 

prestado ao tomador de serviços, haveria, na prática, a não aplicação do prazo 

quinquenal, porquanto, a cada prestação de trabalho, em regra, o trabalhador 

permanece a serviço do tomador por um curto período de tempo. 

Além disso, havendo dúvida sobre a melhor exegese, deve ser prestigiada a 

interpretação comprometida com a maior efetividade dos direitos sociais trabalhistas, 

de modo a prestigiar os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da 

valorização social do trabalho (CF, art. 1º, IV) e da justiça social (CF, arts. 3º, I a III, 7º a 

9º, 170 e 193), do direito fundamental ao trabalho (CF, art. 5º, XII) e da promoção dos 

direitos fundamentais sociais trabalhistas (CF, arts. 7º a 11). É adequado, portanto, que 

o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. 

Ademais, deve ser presumida a interpretação com objetivo de resguardar a 

possibilidade do exercício do direito à tutela jurisdicional e o gozo dos direitos incidentes 

da relação empregatícia, de modo a limitar-se ao máximo o âmbito de incidência do 

prazo de prescrição, sob pena de esvaziar o conteúdo inscrito nas normas da 

Constituição de que dimana a proteção deferida à relação de emprego. 

 



 

 

ADPF 324/DF 
 

Ofende os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência compelir empresa 

contratada para prestação de serviços terceirizados a pagar remuneração em padrões 

idênticos aos da empresa contratante (tomadora dos serviços), por serem titulares de 

possibilidades econômicas distintas. 

No exame da ADPF 324, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. A 

terceirização das atividades tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa 

e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de decidir 

como estruturarão seus negócios. Esses princípios vedam que se imponha à empresa 

contratada as decisões empresariais da tomadora do serviço sobre quanto pagar a seus 

trabalhadores, e vice-versa. 

É importante ter em conta que o tratamento isonômico deve ser aferido por 

empregador, pois tanto a tomadora de serviços quanto a empresa terceirizada são 

titulares de possibilidades econômicas distintas e devem estruturar sua produção com 

autonomia. A exigência de que os valores de remuneração sejam os mesmos entre 

empregados da tomadora de serviço e empregados da contratada significa, por via 

transversa, retirar do agente econômico a opção pela terceirização para fins de redução 

de custos ou, ainda, incentivá-lo a não ter qualquer trabalhador permanente 

desempenhando a mesma atividade. Logo, esse entendimento esvazia o instituto da 

terceirização ou amplia desnecessariamente seu uso. 

Na espécie, trata-se de recurso extraordinário interposto por instituição 

financeira sob a forma de empresa pública. No acórdão recorrido, o Tribunal Superior 

do Trabalho assentou a possibilidade de serem reconhecidos a trabalhador que presta 

serviço terceirizado os mesmos direitos dos empregados públicos que integram quadro 

permanente da tomadora do serviço, como se bancário fosse. 

“A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de 

serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre 



 

 

iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar 

sujeitos a decisões empresariais que não são suas”. 

 

DIREITO AMBIENTAL 
 

ADPF 324/DF 
 

É inconstitucional norma estadual que estabelece hipóteses de dispensa e 

simplificação do licenciamento ambiental para atividades de lavra a céu aberto por 

invadir a competência legislativa da União para editar normas gerais sobre proteção do 

meio ambiente, nos termos previstos no art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal (CF). 

 A dispensa e simplificação de licenciamento ambiental — implementadas por 

legislação estadual para as atividades de mineração — esvazia o procedimento de 

licenciamento ambiental estabelecido na legislação nacional. 

Não é lícito ao legislador estadual dissentir da sistemática definida em normas 

gerais pela União, dispensando e adotando licenças simplificadas que, de forma 

inequívoca, tornarão mais frágeis e ineficazes a fiscalização e o controle da 

Administração Pública sobre empreendimentos e atividades potencialmente danosos ao 

meio ambiente. 

O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental estadual que 

torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto às atividades 

de mineração afronta, ainda, o caput do art. 225 da CF por não observar o princípio da 

prevenção, preceito inerente ao dever de proteção imposto ao Poder Público. 

 

DIREITO PENAL 
 

RE 979962/RS 
 



 

 

Com o clamor público, houve a modificação do art. 273 do CP pela Lei 9.677/1998 

(Lei dos Remédios), inclusive com a criação de figuras delitivas. Atualmente, o CP 

equipara situações de fato bastante distintas quanto à conduta e as consequências 

potenciais. Nesse sentido, pune-se a mera importação e comercialização de 

medicamento sem registro sanitário com as mesmas penas da falsificação ou da 

adulteração de medicamentos. Ocorre que, se a norma trata com idêntica gravidade 

situações de reprovabilidade diversas, não há individualização da pena. 

Impende registrar que o princípio da proporcionalidade proíbe a proteção 

deficiente e também o excesso. A respeito do comportamento em debate, a pena 

mínima é maior do que aquela prevista para o estupro de vulnerável, a extorsão 

mediante sequestro e a tortura seguida de morte. Em matéria penal, a 

proporcionalidade deve levar em conta a importância do bem jurídico tutelado, o grau 

de afetação do bem jurídico, o elemento subjetivo e a forma de participação do agente 

no delito. Dessa maneira, é evidente a desproporcionalidade do preceito secundário 

impugnado considerada a conduta específica de importar medicação sem registro 

sanitário. Agrega-se não serem admitidas penas cruéis e incomuns. 

Aplicam-se os efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade, 

com o retorno do preceito secundário do art. 273 do CP em sua redação original — 

reclusão, de um a três anos, e multa — na hipótese de importação de medicamentos 

sem o mencionado registro. 

A sanção estipulada irá abarcar apenas a conduta delitiva de importar medicação 

sem registro, uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade de toda a alteração 

legislativa do art. 273 do CP. 

Ressalta-se que a objetividade jurídica defendida pelo aludido artigo — o bem 

jurídico tutelado — é a saúde pública. Além disso, embora possa parecer razoável, 

permitir a aplicação de norma secundária de tipo penal diverso pode gerar insegurança 

jurídica. 

Na espécie, trata-se de dois recursos extraordinários. Um deles interposto pelo 

Ministério Público e o outro, pelo réu, que foi condenado por haver importado 



 

 

irregularmente, e posto à venda, remédio sem o devido registro na Anvisa. No acórdão 

recorrido, o tribunal compreendeu ser inconstitucional o preceito secundário do tipo 

penal e aplicou sanção estabelecida para o delito de tráfico de drogas e minorante a ele 

correspondente. 

Ao apreciar o Tema 1003 da repercussão geral, o Plenário, por maioria e em 

conclusão de julgamento, negou provimento ao recurso extraordinário do Parquet e deu 

parcial provimento ao recurso do condenado, determinando o retorno do processo ao 

tribunal de origem para aplicação da tese jurídica fixada.  

Em resumo, é inconstitucional a cominação da pena em abstrato atualmente 

prevista no art. 273 do Código Penal — reclusão, de dez a quinze anos, e multa — para 

a importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária 

competente, conduta tipificada no art. 273, § 1º-B, I, do CP. O vício decorre da ofensa à 

vedação de penas cruéis e da afronta a princípios constitucionais, como o da 

proporcionalidade e o da individualização da pena. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

HC 190806 AgR/SC 
 

Para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44/2013 do 

Conselho Nacional de Justiça orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 

3/2010 do Conselho Nacional de Educação, a qual, todavia, deve ser conjugada com a 

carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica 

ao réu: 

Lei 9.394/1996:  

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 

de acordo com as seguintes regras comuns: I - a carga horária mínima anual 

será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 

excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 



 

 

Com efeito, é manifestamente mais adequado e justo aplicar as orientações da 

Recomendação 44/2013/CNJ, a partir de uma interpretação in bonam partem das 

demais leis que regulamentam a situação, para determinar ao cálculo da remição da 

carga horária mínima do ensino fundamental regular, 800 horas anuais, totalizando 

3.200 horas para os quatro anos finais de curso. 

A Resolução do CNE fixa a duração mínima de 1.600 horas, de forma global, para 

todos os quatro anos finais do ensino fundamental, sobre a qual deverá incidir os 50% 

estipulados pelo Conselho Nacional de Justiça, parâmetro que, de fato, não atende aos 

fatores essenciais do princípio da proporcionalidade. 

Ademais, ainda que a Educação de Jovens e Adultos seja a modalidade de ensino 

ofertada nos estabelecimentos prisionais, regida pelas diretrizes e carga horária fixadas 

na Resolução 3/2010 do CNE, é justamente por propiciar aos seus aderentes novas 

inserções no mundo do trabalho, na vida social e na abertura dos canais de participação, 

fixando-se como instrumento para a educação ao longo da vida, na linha do que 

preceitua o art. 205 da CF, é que se deve tomar como parâmetro, para fins de remição 

de pena pelo estudo, a carga horária prevista na Lei 9.394/1996. 

Essa solução homenageia, de modo mais adequado e proporcional, o educando 

que, como no caso, mesmo sem orientação de um profissional da educação e recluso 

em local totalmente desfavorável para tanto, colocou-se a estudar e, por esforço 

próprio, concluiu uma das etapas do ensino (o fundamental). 

Com base nesse entendimento, a Segunda Turma do STF, por unanimidade, deu 

provimento ao agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus, 

determinando que seja aplicado, em benefício da paciente, o total de 1.600 horas de 

estudo por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens 

e Adultos , o qual deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 

dias. Em seguida, considerando o acréscimo de 1/3 decorrente da incidência do § 5º do 

art. 126 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) — pois a paciente concluiu o ensino 

fundamental —, determinou que a ela seja concedido o direito ao desconto total de 177 

dias de sua reprimenda. 



 

 

 

HC 187035/SP 
 

Não cabe ao juiz, na audiência de instrução e julgamento de processo penal, 

iniciar a inquirição de testemunha, cabendo-lhe, apenas, complementar a inquirição 

sobre os pontos não esclarecidos. 

Assim dispõe o art. 212 do Código de Processo Penal, o qual prevê a possibilidade 

de o próprio juiz veicular perguntas apenas se verificados, ante o questionamento das 

partes, pontos não esclarecidos. 

A alteração promovida pela Lei 11.690/2008 modificou substancialmente a 

sistemática procedimental da inquirição de testemunhas. As partes, em modelo mais 

consentâneo com o sistema acusatório, têm o protagonismo na audiência. Cabe-lhes a 

formulação de perguntas diretamente às testemunhas. Ao juiz, como presidente da 

audiência, cabe o controle do ato processual para que a prova seja produzida nos moldes 

legais e pertinentes ao caso. Ele não atua como mero espectador, mas exerce, no 

tocante à produção da prova testemunhal, especificamente quanto à formulação de 

perguntas às testemunhas, papel subsidiário, secundário, de modo que somente é 

legítima sua atividade instrutória após o prévio exercício do direito à prova pelas partes 

e para saneamento de dúvida quanto a aspectos não esclarecidos e relevantes. 

Dessa forma, não pode o magistrado, em substituição à atuação das partes, ser 

o protagonista do ato de inquirição e tomar para si o papel de primeiro questionador 

das testemunhas, mesmo porque compete às partes a comprovação do quanto alegado. 

 

RHC 194952 AgR/SP 
 

Caracteriza manifesta ilegalidade, por violação ao princípio da “non reformatio 

in pejus”, a majoração da pena de multa por tribunal, na hipótese de recurso exclusivo 

da defesa. 



 

 

Isso porque, na apreciação de recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode 

inovar na fundamentação da dosimetria da pena, contra o condenado, ainda que a 

inovação não resulte em aumento da pena final. 

 

HC 165704 Extn-trigésima nona/DF 
 

Diante da permanência de “Estado de Coisas Inconstitucional” (ECI) no âmbito 

do sistema penitenciário brasileiro — caracterizado pela manutenção de altos níveis de 

encarceramento e da resistência ao cumprimento de decisões do STF —, faz-se 

necessária a adoção de medidas tendentes ao efetivo implemento de ordens judiciais, 

dentre as quais, a realização de audiências públicas. 

A audiência pública faz-se necessária diante da baixa quantidade de informações 

apresentadas pelos tribunais pátrios no que se refere ao cumprimento da ordem 

estabelecida neste habeas corpus — no sentido da substituição da prisão preventiva 

pela prisão domiciliar aos únicos responsáveis pelos cuidados de menor de 12 anos ou 

de pessoa com deficiência, desde que observados os requisitos do art. 318 do Código de 

Processo Penal e não praticados crimes mediante violência ou grave ameaça ou contra 

os próprios filhos ou dependentes, bem como a outras pessoas presas, que não sejam a 

mãe ou o pai, se forem imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 

anos ou com deficiência (Informativo STF 996). Essa circunstância também vem 

ocorrendo em outros processos em que se verifica uma certa resistência à 

implementação das ordens e da jurisprudência do STF em relação ao sistema de justiça 

criminal. 

Aliado a tais fatos, observa-se, ainda, que os níveis de superlotação carcerária 

continuam em patamares muito elevados, o que reforça a existência do ECI do sistema 

penitenciário nacional, com a violação massiva dos direitos fundamentais de um número 

significativo de pessoas. 

No caso, cuida-se de pedidos de extensão à ordem coletiva concedida em favor 

de todos os presos que tenham sob a sua única responsabilidade pessoas com 

deficiência e crianças, em face de decisões proferidas por juízos de varas criminais 



 

 

estaduais, pelos tribunais dos estados e do Distrito Federal, por juízos federais com 

competência criminal, pelos tribunais regionais federais e pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 

Com base nesse entendimento, a Segunda Turma, por votação unânime, não 

conheceu dos pedidos de extensão — com a determinação de exclusão dos pedidos e 

dos documentos anexados aos autos, mediante certidão, de modo a não causar tumulto 

processual —, nos termos do voto do relator, e deliberou pela realização de audiência 

pública para acompanhamento e fiscalização do cumprimento da ordem coletiva à luz 

do contexto do ECI do sistema penitenciário brasileiro, sob condução do relator. 

 

HC 193726 AgR/PR e HC 193726 AgR-AgR/PR 
 

A afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é 

atribuição discricionária do relator. 

Com efeito, essa afetação é possível por força do que dispõem os arts. 21, I, e 22, 

ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), pronunciamento 

que, a teor do art. 305 do RISTF, afigura-se irrecorrível. 

Pela afetação, o julgamento do feito é submetido à deliberação do Tribunal 

Pleno, ao qual a Constituição Federal atribui legitimidade à prestação jurisdicional sobre 

quaisquer causas inseridas na competência do Supremo Tribunal Federal. 

Especificamente no que concerne ao habeas corpus, tal proceder também é 

autorizado a partir da inteligência dos arts. 6º, II, c e 21, XI, do RISTF: 

RISTF:  

Art. 6º Também compete ao Plenário: (...) 

II - julgar: (...) c) os habeas corpus remetidos ao seu julgamento pelo Relator; 

(...)  

Art. 21. São atribuições do Relator: (...) XI - remeter habeas corpus ou recurso 

de habeas corpus ao julgamento do Plenário; 



 

 

O Ministério Público Federal, quando atua perante o STF, por intermédio da 

Procuradoria-Geral da República, mesmo na qualidade de “custos legis”, detém 

legitimidade para a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas 

proferidas pelos ministros relatores. 

Nos termos do caput do art. 127 da CF, incumbe ao Ministério Público, como 

instituição permanente e essencial à jurisdição, a defesa da ordem jurídica, 

encontrando-se na legislação infraconstitucional, interpretada de forma sistemática, os 

fundamentos de sua legitimidade recursal. Com efeito, o art. 179, II, do Código de 

Processo Civil, aplicável à hipótese pela norma integrativa que se extrai do art. 3º do 

Código de Processo Penal, estabelece que o Ministério Público, quando intervém nos 

autos na qualidade de fiscal da ordem jurídica, “poderá produzir provas, requerer as 

medidas processuais pertinentes e recorrer”. Ademais, essa legitimidade é reforçada no 

art. 996 do mesmo diploma legal. 

Não obstante o art. 317 do RISTF faça alusão às partes, a interpretação restritiva 

não encontra amparo em inúmeros precedentes do STF, nos quais, em sede de habeas 

corpus, o Ministério Público foi considerado parte legítima à interposição de agravo 

regimental contra decisões monocráticas. 

No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em 

detrimento apenas da Petrobras S/A. 

Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência do STF. Na hipótese, restou 

demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente 

direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras S/A, 

constatação que, em cotejo com precedentes do Plenário e da Segunda Turma do STF, 

permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso 

concreto, a modificação da competência jurisdicional. 

O caso, portanto, não se amolda ao que se tem decidido, majoritariamente, no 

âmbito do Plenário e da Segunda Turma, a partir de 2015, a respeito da competência da 



 

 

13ª Vara Federal de Curitiba, delimitada exclusivamente aos ilícitos praticados em 

detrimento da Petrobras S/A. 

As mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas praticadas de 

forma direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas nas demais ações penais 

deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária 

de Curitiba, tornando-se imperiosa a extensão da ordem concedida, nos termos do art. 

654, § 2º, do CPP. 

A superveniência de circunstâncias fáticas aptas a alterar a competência da 

autoridade judicial, até então desconhecidas, autoriza a preservação dos atos praticados 

por juízo aparentemente competente em razão do quadro fático subjacente no 

momento em que requerida a prestação jurisdicional. 

No caso, no entanto, à época do ajuizamento da denúncia, datada de 14.9.2016, 

já era do conhecimento do Ministério Público Federal, bem como do Juízo da 13ª Vara 

Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, que os fatos denunciados não diziam respeito 

a delitos praticados direta e exclusivamente em detrimento da Petrobras S/A, sendo 

certo que o primeiro precedente a reduzir a competência daquele juízo foi proferido em 

23.9.2015 (Inq 4.130 QO), motivo pelo qual a “teoria do juízo aparente” não se aplica à 

hipótese. 

Nada obstante a Procuradoria-Geral da República pugnou pela aplicação ao caso 

da norma extraída do art. 64, § 4º, do CPC, é certo que o Direito Processual Penal vem 

dotado de regra própria que estabelece a sanção de nulidade aos atos decisórios 

praticados por juízo incompetente, nos termos do art. 567 do CPP, em plena vigência no 

ordenamento jurídico pátrio. 

Trata-se de agravos regimentais interpostos contra decisão monocrática do 

relator de habeas corpus que: a) assentou a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal 

da Subseção Judiciária de Curitiba e anulou os atos decisórios praticados nas ações 

penais ali julgadas contra o ex-Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva; e b) 

afetou os referidos recursos ao Plenário. 



 

 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, negou provimento ao 

agravo regimental em agravo regimental em habeas corpus, relativo à afetação, pelo 

relator, do julgamento dos recursos interpostos ao Plenário. Vencidos os ministros 

Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. 

O Plenário, também, por maioria, em complemento ao julgamento da sessão do 

dia 15.4.2021, negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, concernente 

à competência do juízo, para assentar a competência da Justiça Federal do Distrito 

Federal para julgamento das ações penais. Vencidos, parcialmente, os ministros 

Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que entendiam ser competente a Justiça 

Federal de São Paulo, e, integralmente, os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio e 

Luiz Fux (Presidente), que davam provimento ao recurso. 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NOVAS SÚMULAS 
 

SÚMULA N. 648 

A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação 

penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. (Súmula 648, Terceira Seção, 

julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021) 

 

JURISPRUDÊNCIA EM TESES 
 

EDIÇÃO N. 166 – DO CRIME DE LAVAGEM - I 
 

1) É desnecessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido autor 

ou partícipe da infração penal antecedente, basta que tenha ciência da origem 

ilícita dos bens, direitos e valores e concorra para sua ocultação ou dissimulação. 



 

 

2)  Nos crimes de lavagem de dinheiro, a denúncia é apta quando apresentar justa 

causa duplicada, indicando lastro probatório mínimo em relação ao crime de 

lavagem de dinheiro e à infração penal antecedente. 

3) A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma 

descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com 

relação às condutas praticadas antes da Lei n. 12.683/2012, a presença de 

indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta 

ou indiretamente, de um daqueles crimes mencionados nos incisos do art. 1º da 

Lei n. 9.613/1998. 

4)  O crime de lavagem de dinheiro, antes das alterações promovidas pela Lei n. 

12.683/2012, estava adstrito aos crimes descritos no rol taxativo do art. 1º da 

Lei n. 9.613/1998. 

5) O tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 é de ação múltipla ou plurinuclear, 

consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição 

típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais 

(ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da 

ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento. 

6) O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no art. 1º 

da Lei n. 9.613/1998, constitui crime autônomo em relação às infrações penais 

antecedentes. 

7) Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de uma 

infração penal antecedente, é possível a autolavagem - isto é, a imputação 

simultânea, ao mesmo réu, da infração antecedente e do crime de lavagem -, 

desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe 

a realização da primeira infração penal, circunstância na qual não ocorrerá o 

fenômeno da consunção. 

8) O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na 

modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que 

os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. 

9) A aquisição de bens em nome de pessoa interposta caracteriza-se como conduta, 

em tese, de ocultação ou dissimulação, prevista no tipo penal do art. 1º da Lei n. 

9.613/1998, sendo suficiente, portanto, para o oferecimento da denúncia. 



 

 

10) A realização, por período prolongado, de sucessivos contratos de empréstimo 

pessoal para justificar ingressos patrimoniais como se renda fossem - sem que 

se esclareça a forma e a fonte de pagamento das parcelas, acrescidas de juros, e 

sem que isso represente, em nenhum momento, uma correspondente redução 

do padrão de vida do devedor - é apta a configurar, em tese, ato de dissimulação 

da origem ilícita de valores, elemento constituinte do delito de lavagem de 

dinheiro, que extrapole o mero recebimento de vantagens indevidas. 

 

EDIÇÃO N. 167 – DO CRIME DE LAVAGEM - II 
 

1) No crime de lavagem de dinheiro que envolve grande quantidade de agentes 

residentes em diversas unidades da federação, a regra de competência do local 

onde se realizaram as operações irregulares será afastada para, em homenagem 

aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade de sua 

tramitação, dar lugar ao foro do domicílio do investigado. 

2) A autoridade judiciária brasileira é competente para julgar os crimes de lavagem 

ou ocultação de dinheiro cometidos, mesmo que parcialmente, no território 

nacional, bem como na hipótese em que os crimes antecedentes tenham sido 

praticados em prejuízo da administração pública, ainda que os atos tenham 

ocorrido exclusivamente no exterior. 

3) Compete ao juízo processante do crime de lavagem de dinheiro, apreciar e 

decidir a respeito da união dos processos (art. 2º, II, da Lei n. 9.613/1998), 

examinando caso a caso, com objetivo de otimizar a entrega da prestação 

jurisdicional. 

4) O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal 

antecedente não implica atipicidade do delito de lavagem (art. 1º da Lei n. 

9.613/1998). 

5) O delito de evasão de divisas é autônomo e antecedente ao crime de lavagem 

de capitais, não constituindo este mero exaurimento impunível daquele, nem 

consunção entre os abordados crimes. 



 

 

6) A prática de organização criminosa (art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/1998) como crime 

antecedente da lavagem de dinheiro é atípica antes do advento da Lei n. 

12.850/2013, por ausência de descrição normativa. 

7) Por ser atípico, não se pode invocar a substituição do crime de organização 

criminosa por associação criminosa (art. 288 do Código Penal - CP), pois este não 

estava incluído no rol taxativo da redação original da Lei n. 9.613/1998. 

8) Nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, é legítima a 

exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime 

em decorrência da movimentação de expressiva quantia de recursos envolvidos 

que extrapole o elemento natural do tipo. 

9) A incidência simultânea do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 70 do 

CP) e da majorante prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, nos crimes 

de lavagem de dinheiro, acarreta bis in idem. 

10) Os familiares e parentes próximos de pessoas que ocupem cargos ou funções 

públicas relevantes - consideradas pessoas politicamente expostas - PPE, nos 

termos do art. 2º, da Resolução n. 29, de 19/12/2017, do COAF - sujeitam-se ao 

controle estabelecido nos arts. 10 e 11 da Lei n. 9.613/1998 a fim de ser apurada 

a possível prática de lavagem de dinheiro. 

11) O art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.613/1998 trata da delação premiada, ato unilateral, 

praticado pelo agente que, espontaneamente, opta por prestar auxílio tanto à 

atividade de investigação, quanto à instrução procedimental, independente de 

prévio acordo entre as partes interessadas, cujos benefícios não podem 

ultrapassar a fronteira objetiva e subjetiva da demanda, dada sua natureza 

endoprocessual. 

12) A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo 

de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), na investigação 

de infrações penais, a exemplo do crime de lavagem de dinheiro, não ofende o 

princípio do promotor natural, não havendo que se falar em designação 

casuística. 

13) Nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a autoridade 

policial e o Ministério Público têm acesso, independentemente de autorização 



 

 

judicial, aos dados meramente cadastrais de investigados que não são 

protegidos pelo sigilo constitucional (art. 17-B da Lei n. 9.613/1998). 

14) É possível o deferimento de medida assecuratória em desfavor de pessoa jurídica 

que se beneficia de produtos decorrentes do crime de lavagem, ainda que não 

integre o polo passivo de investigação ou ação penal. 

15) Não há óbice à aplicação imediata das medidas assecuratórias previstas no art. 

4º da Lei n. 9.613/1998 e implementadas pela Lei n. 12.683/2012, por se 

tratarem de institutos de direito processual a luz do princípio tempus regit 

actum. 

 

EDIÇÃO N. 168 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
PELO PODER PÚBLICO - I 
 

1) O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou 

entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes 

federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários 

individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma 

do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). 

(Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 766) 

2) É possível submeter ao rito dos Juizados Especiais Federais as causas que 

envolvem fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja 

de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública em favor de pessoa determinada. 

3) É cabível a atribuição de efeitos erga omnes à decisão de procedência proferida 

em ação civil pública relativa ao fornecimento de medicamentos, incumbindo a 

cada titular do direito o ônus de comprovar o seu enquadramento na hipótese 

prevista pela sentença. 

4) O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas 

demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o 

fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é 

impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia 



 

 

fundamental do cidadão à saúde. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do 

CPC/1973 - TEMA 686) 

5) A responsabilidade dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, é 

solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou 

isoladamente. 

6) Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas 

eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até 

mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. (Tese julgada sob o rito do art. 

543-C do CPC/1973 - TEMA 84) 

7) É possível conceder a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública 

para obrigá-la ao fornecimento de medicamento. 

8) Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para 

compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 

(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 98). 

9) O valor da multa cominatória imposta em razão do descumprimento da 

obrigação de fornecer tratamento e medicamentos adequados ao portador de 

doença grave deve ser revertido em favor do credor independentemente do 

recebimento de perdas e danos. 

10) É possível o reconhecimento do direito de sucessores ao recebimento de multa 

diária imposta em demandas cujo objetivo é a efetivação do direito à saúde, pois 

referido valor não se reveste da mesma natureza personalíssima que possui a 

pretensão principal, tratando-se de crédito patrimonial, portanto, transmissível 

aos herdeiros. 

 

EDIÇÃO N. 169 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
PELO PODER PÚBLICO - II 

 

1) É possível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos 

normativos do Sistema Único de Saúde - SUS mediante protocolos clínicos, 



 

 

quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito, nos 

processos iniciados antes de 4/5/2018. 

2) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS 

exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que 

assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, 

assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, 

observados os usos autorizados pela agência. (Tese julgada sob o rito do art. 

1.036 do CPC/2015 - TEMA 106) 

3) Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, a escolha do 

fármaco compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do 

paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede 

pública. 

4) A substituição ou complementação do medicamento pleiteado na inicial não 

configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do 

tratamento para a cura da enfermidade do paciente. 

5) Não incorre em condenação genérica a decisão que determina ao Estado o 

fornecimento de medicamento especificado na inicial, bem como de outros que 

se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, 

desde que devidamente comprovada a necessidade. 

6) Não há julgamento extra petita no reconhecimento do direito de receber o 

medicamento reivindicado conforme prescrito, considerando necessária a 

apresentação de receita médica como forma de fiscalização, sobretudo em se 

tratando de sentença sujeita a reexame necessário. 

7) Não há ofensa à coisa julgada quando o autor pleiteia a substituição ou o 

complemento de medicamento diverso do requerido na petição inicial, desde 

que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento, 

em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das 

formas. 



 

 

8) Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, 

os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, 

tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável. 

9) Extinta a demanda que objetivava o fornecimento de medicamentos, sem 

resolução do mérito, em decorrência do falecimento da parte autora, deve o 

ente estatal responder pelo pagamento das verbas sucumbenciais, em razão do 

princípio da causalidade. 

10) Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, a solidariedade 

reconhecida em um dos pedidos não se estende aos ônus da sucumbência, pois 

a regra da proporcionalidade por despesas e honorários apenas será afastada 

quando decidida expressamente na sentença. 

 

EDIÇÃO N. 170 – DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - I 
 

1) O objetivo dos embargos de divergência é a uniformização interna da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sendo inadmissível, 

portanto, a colação de acórdãos paradigmas de outros tribunais. 

2) Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de 

instrumento/agravo em recurso especial que não admite recurso especial. 

3) São admissíveis embargos de divergência quando, embora desprovido o agravo 

de instrumento/agravo em recurso especial, a fundamentação do julgado 

examinar o mérito do recurso especial, mitigando-se a incidência da Súmula n. 

315/STJ. 

4) Não são cabíveis embargos de divergência para discutir aplicação de regra 

técnica de admissibilidade em recurso especial. 

5) Não há cancelamento tácito das Súmulas n. 315 e 316 do STJ, em razão do 

disposto no art. 1.043, III, do Código de Processo Civil - CPC, pois somente se 

deve conhecer da divergência entre acórdão que apreciou o mérito e outro que 

não conheceu do recurso, quando ambos analisaram a questão objeto da 

divergência. 

6) Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo 

regimental/agravo interno, decide recurso especial. 



 

 

7) Não é possível a utilização de decisão monocrática como paradigma em 

embargos de divergência para comprovar o dissídio jurisprudencial. 

8) É requisito para a interposição de embargos de divergência que o dissenso 

ocorra entre acórdão proferido por turma e aresto exarado por outra turma, 

seção ou pela Corte Especial em recurso especial. 

9) É inviável a indicação de acórdão da mesma turma julgadora como paradigma de 

divergência, se, entre a data do julgamento do acórdão paradigma e a data do 

julgamento do acórdão recorrido, não houve alteração de mais da metade dos 

membros do órgão colegiado. 

10) A eventual ausência de um ou mais membros na sessão de julgamento não 

implica alteração da composição da turma julgadora apta a justificar o 

preenchimento do requisito quanto ao cabimento de embargos de divergência 

previsto no § 3º do art. 1.043 do CPC. 

 

PESQUISA PRONTA STJ 
 

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

Justiça divulgou 15 novos entendimentos do tribunal, preparada pela sua Secretaria de 

Jurisprudência. 

Vamos aos mais importantes: 

DIREITO AMBIENTAL – POLÍTICA NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE 
 

No julgamento do REsp 1.784.226, relatado pelo ministro Herman Benjamin, a 

Segunda Turma estabeleceu que "as restrições ao direito de propriedade, impostas por 

normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram 

desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe o efetivo apossamento da 

propriedade pelo poder público". 

 

DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL 
 



 

 

A Quarta Turma definiu que "o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos 

morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, 

podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento 

extra petita". 

O entendimento foi firmado no julgamento do AgInt no REsp 1.837.473, sob 

relatoria do ministro Raul Araújo. 

 

DIREITO CIVIL – PRESCRIÇÃO 
 

A Terceira Turma definiu que "a pretensão da indenização por benfeitorias é 

decorrência lógica da procedência do pedido de resolução do contrato, cujo resultado 

prático é o retorno das partes ao estado anterior. O prazo prescricional do pedido de 

indenização por benfeitorias tem início com o trânsito em julgado do acórdão da ação 

de rescisão do contrato". 

O entendimento foi firmado no julgamento do REsp 1.791.837, sob relatoria da 

ministra Nancy Andrighi. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICAÇÃO DA NORMA 
PROCESSUAL 
 

Ao julgar o REsp 1.769.443, relatado pela ministra Nancy Andrighi, a Terceira 

Turma afirmou que, "conforme o princípio de que o tempo rege o ato (tempus regit 

actum), no qual se fundamenta a teoria do isolamento dos atos processuais, a lei 

processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - LEGITIMIDADE 
 

A Quarta Turma definiu que "o espólio e os herdeiros possuem legitimidade ativa 

ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais em virtude da ofensa moral 

suportada pelo de cujus".  



 

 

O entendimento foi firmado no julgamento do AgInt no AREsp 1.567.104, sob 

relatoria do ministro Marco Buzzi. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA 
 

A Segunda Turma lembrou que "o acórdão recorrido está em sintonia com 

posicionamento do STJ de que o pedido de reconsideração na via administrativa não 

obsta a fluência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança". O 

REsp 1.802.786 é da relatoria do ministro Herman Benjamin. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS 
 

No julgamento do AgInt no AREsp 912.623, relatado pelo ministro Gurgel de 

Faria, a Primeira Turma destacou precedente no sentido de que "é possível ao patrono 

da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante 

juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, parágrafo 4º, da 

Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – MULTA 
 

Para a Quarta Turma, "a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor 

ou a periodicidade da multa cominatória prevista no artigo 537 do NCPC pode ser 

alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou 

exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada". O AgInt no REsp 

1.891.288 teve relatoria do ministro Raul Araújo. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – RECURSOS 
 

No julgamento do AgRg no HC 646.750, a Sexta Turma frisou que "não compete 

ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade 



 

 

de pré-questionamento, a teor do artigo 105, III, da Constituição Federal". A relatoria do 

habeas corpus é do ministro Rogerio Schietti Cruz. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – APLICAÇÃO DA PENA 
 

A Sexta Turma, em caso relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu 

que, "quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser 

feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação 

perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento" (AgRg no HC 

613.578). 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – COMPETÊNCIA 
 

Sob relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, a Terceira Seção esclareceu que, 

"em situações excepcionais, a jurisprudência desta corte tem admitido a fixação da 

competência para o julgamento do delito no local onde tiveram início os atos 

executórios, em nome da facilidade para a coleta de provas e para a instrução do 

processo, tendo em conta os princípios que atendem à finalidade maior do processo, 

que é a busca da verdade real" (CC 172.392). 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – COMPETÊNCIA 
 

No julgamento do RHC 107.533, a Sexta Turma compreendeu que "a extinção 

prematura da ação penal, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses 

excepcionais, nas quais seja patente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios 

mínimos de autoria e materialidade do delito, ou a presença de alguma causa extintiva 

de punibilidade. Além disso, a jurisprudência desta corte admite o trancamento da ação 

penal quando inepta a exordial acusatória, sem prejuízo de que outra peça acusatória 

seja oferecida, desde que sanados os vícios que ensejaram tal reconhecimento". 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 



 

 

 

INFO 691 - REsp 1.833.358/PB 
 

Conforme o entendimento da Segunda Turma desta Corte Superior, é prescritível 

a pretensão de expedição de novo precatório ou RPV após o cancelamento estabelecido 

pelo art. 2º da Lei n. 13.463/2017. 

Nos termos do REsp 1.859.409/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 25/6/2020: "1. Estabelecem, respectivamente, os 

arts. 2º e 3º da Lei 13.463/2017: "Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais 

expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam 

depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial", "cancelado o 

precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do 

credor". 2. A pretensão de expedição de novo precatório ou nova RPV, após o 

cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, não é imprescritível." 

O fundamento é o de que, por aplicação do princípio da actio nata, conforme o 

referido precedente, "o direito do credor de que seja expedido novo precatório ou nova 

RPV começa a existir na data em que houve o cancelamento do precatório ou RPV cujos 

valores, embora depositados, não tenham sido levantados". 

Em suma, é prescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou RPV 

após o cancelamento estabelecido pelo art. 2º da Lei n. 13.463/2017. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

INFO 691 -  
 

A Constituição da República, em seu art. 73, § 2º, I, prevê a existência do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, outorgando aos seus membros, 

nos termos do art. 130, as mesmas prerrogativas, vedações e forma de investidura 

relativas ao Parquet, enquanto função essencial à Justiça. 



 

 

O Supremo Tribunal Federal, na exegese desses dispositivos, firmou orientação, 

há muito, segundo a qual o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é órgão de 

extração constitucional, cuja existência jurídica tem sua gênese na Lei Maior, sem 

ostentar, entretanto, fisionomia institucional própria. 

Outrossim, ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, restou consolidado o 

entendimento de que o legislador constituinte, ao assegurar aos membros do Ministério 

Público de Contas as robustas garantias do Ministério Público comum, deferiu àqueles 

um "status jurídico especial", de modo a possibilitar que sua atuação funcional se dê de 

modo exclusivo e autônomo, em relação a tal Corte. 

Em resumo, é assegurada, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas, a prerrogativa de requerer informações diretamente aos jurisdicionados do 

respectivo Tribunal, sem subordinação ao Presidente da Corte. 

 

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR 
  

INFO 692 - REsp 1.870.771/SP 
 

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança pelo Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por utilização de obras 

musicais e audiovisuais, inclusive de TV por assinatura, em quarto de hotel, de motel e 

afins. 

Após muitos debates, com oscilações nos entendimentos adotados em diversos 

julgamentos, a Segunda Seção do STJ firmou orientação no sentido de ser devido o 

pagamento de direitos autorais envolvendo sonorização nos quartos dos hóspedes, 

levando em consideração precisamente o flagrante incremento na lucratividade da 

empresa hoteleira, vinculada ao objetivo comercial do empreendimento. 

Posteriormente, também em relação aos fatos geradores ocorridos na vigência 

da antiga Lei n. 5.988/1973, a Segunda Seção ajustou a jurisprudência com o propósito 

de distinguir "transmissão" de "retransmissão" para efeito da cobrança de direitos 

autorais. Com efeito, consolidou-se o entendimento de que não seria obrigatório o 



 

 

referido pagamento quando se cuidasse de simples "transmissão" mediante aparelho 

receptor (v.g. TV ou rádio) instalado no aposento do hóspede. 

No entanto, com a edição da Lei n. 9.610/1998, objeto de interpretação para 

firmar tese em recurso especial repetitivo, os contornos do fato gerador para a cobrança 

de direitos autorais em quartos de hotéis, motéis e afins foram bastante modificados, 

sendo desnecessário invocar lucros da empresa e distinguir "transmissão" de 

"retransmissão". A atual lei é ampla, referindo-se à utilização, "por quaisquer processos, 

inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade", em "hotéis, motéis", 

sem excluir do conceito de "locais de frequência coletiva" nenhuma parte ou cômodo 

específico do estabelecimento. 

À luz da atual lei, portanto, são devidos direitos autorais quando disponíveis em 

quartos de hotel, motel ou afim aparelhos de televisão e de rádio. 

Ademais, a Lei n. 11.771/2008 não é incompatível com a Lei n. 9.610/1998 nem 

veda a cobrança de direitos autorais pela sonorização em aposentos de clientes em 

empreendimentos de hotelaria. 

Deste modo, a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou 

afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a 

cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - 

ECAD. 

Vale ressaltar a ausência de bis in idem mesmo quando contratado pelo 

empreendimento hoteleiro serviço de TV por assinatura, com instalação de televisões 

em ambientes de frequência coletiva do estabelecimento, incluindo os quartos dos 

hóspedes. 

Assim, a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por 

assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem. 

 

INFO 692 - REsp 1.904.374/DF 



 

 

 
Considerando que a lei incompatível com o texto constitucional padece do vício 

de nulidade, a declaração de sua inconstitucionalidade, de regra, produz efeito ex tunc, 

ressalvadas as hipóteses em que, no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, houver 

a modulação temporal dos efeitos, que é excepcional. 

Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 (tema 809), o 

Supremo Tribunal Federal modulou temporalmente a aplicação da tese para apenas "os 

processos judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de 

partilha", de modo a tutelar a confiança e a conferir previsibilidade às relações 

finalizadas sob as regras antigas (ou seja, às ações de inventário concluídas nas quais foi 

aplicado o art. 1.790 do CC/2002). 

Dessa forma, aplica-se a tese fixada no tema n. 809/STF às ações de inventário 

em que ainda não foi proferida a sentença de partilha, ainda que tenha havido, no curso 

do processo, a prolação de decisão que, aplicando o art. 1.790 do CC/2002, excluiu 

herdeiro da sucessão e que a ela deverá retornar após a declaração de 

inconstitucionalidade e a consequente aplicação do art. 1.829 do CC/2002. 

Isso porque, desde a reforma promovida pela Lei n. 11.232/2005, a declaração 

superveniente de inconstitucionalidade de lei pelo Supremo Tribunal Federal torna 

inexigível o título que nela se funda, tratando-se de matéria suscetível de arguição em 

impugnação ao cumprimento de sentença - ou seja, após o trânsito em julgado da 

sentença (art. 475, II e §1º, do CPC/73) -, motivo pelo qual, com muito mais razão, 

deverá o juiz deixar de aplicar a lei inconstitucional antes da sentença de partilha, marco 

temporal eleito pelo Supremo Tribunal Federal para modular os efeitos da tese fixada 

no julgamento do tema n. 809/STF. 

Em resumo, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do 

julgamento do tema n. 809/STF, segundo a qual "é inconstitucional a distinção de 

regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, 

devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o 

regime do art. 1.829 do CC/2002", deve ser aplicada ao inventário em que a exclusão da 

concorrência entre herdeiros ocorreu em decisão anterior à tese. 



 

 

INFO 693 - REsp 1.922.153/RS 
 

Cinge-se a controvérsia a dizer se é válida e eficaz a doação com cláusula de 

reversão, celebrada sob a vigência do CC/1916, em benefício de apenas alguns dos 

herdeiros do donatário, na hipótese em que a morte deste se verificar apenas sob a 

vigência do CC/2002. 

Na hipótese, levando-se em consideração que o contrato de doação foi 

celebrado em 1987, a validade da cláusula de reversão em apreço deve ser aferida à luz 

das disposições do CC/1916, não havendo que se cogitar da aplicação do novo Código 

Civil para esse mister. 

Feita essa consideração, cumpre verificar, portanto, se, no sistema anterior ao 

advento do CC/2002, era possível inserir a referida cláusula em contrato de doação. 

No que diz respeito ao seu conteúdo, tanto o art. 1.174 do CC/1916, quanto 

o caput do art. 547 do CC/2002, admitem a denominada cláusula de reversão, também 

denominada de cláusula de retorno ou de devolução. 

CC/1916, Art. 1.174. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao 

seu patrimônio, se sobreviver ao donatário;  

CC/2002, Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao 

seu patrimônio, se sobreviver ao donatário.  

Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. 

Observa-se dos dispositivos legais que, ao contrário do CC/2002, o diploma 

anterior, a despeito de autorizar a cláusula de reversão em favor do doador, nada dizia 

acerca da reversão em favor de terceiro. 

Muito embora existam respeitáveis opiniões em contrário, ante a lacuna 

legislativa, deve-se admitir a cláusula de reversão em favor de terceiro na hipótese de 

doações celebradas na vigência do CC/1916 em prestígio à liberdade contratual e à 

autonomia privada. 



 

 

Assim, não obstante a validade da cláusula em apreço, cumpre verificar se a 

cláusula de reversão estipulada em benefício de apenas alguns dos herdeiros do 

donatário é eficaz na hipótese em que a morte deste - fato que representa o implemento 

da condição - se verificar apenas sob a vigência do CC/2002. 

De início, importa consignar que, em se tratando de matéria relativa à direito 

intertemporal, incide o disposto no caput do art. 2.035 do CC/2002, segundo o qual que 

a validade dos atos jurídicos subordina-se aos ditames da lei anterior, mas os seus 

efeitos, desde que produzidos após a vigência do novo Código, em regra, a ele estarão 

subordinados. 

Observa-se que a impossibilidade de retroação dos efeitos da lei nova para 

atingir a validade de atos jurídicos já celebrados coaduna-se com a regra esculpida no 

inciso XXXVI, do art. 5º da Constituição Federal, que impõe o respeito ao ato jurídico 

perfeito, o que, aliás, conduziu parcela da doutrina a apontar a inconstitucionalidade da 

segunda parte do dispositivo em comento. 

O mencionado dispositivo legal deve ser interpretado, sistematicamente, com o 

previsto no caput do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que 

estabelece a proteção ao direito adquirido: "a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 

respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". 

O deslinde da presente crise de direito material, portanto, perpassa pela 

verificação da existência ou não, na espécie, de direito adquirido - o que afastaria a 

incidência do novel Diploma - ou de efeitos produzidos somente após a entrada em vigor 

do novo Código, o que atrairia a incidência de suas normas, a teor do art. 2.035. 

Com efeito, com o implemento da condição, ao mesmo tempo em que se resolve 

a propriedade, ocorre a atribuição desse direito subjetivo patrimonial aos terceiros em 

prol dos quais a cláusula foi pactuada. Não se trata, pois, de sucessividade, mas sim de 

simultaneidade. 

A partir da interpretação do art. 126 do CC/2002 (correspondente ao art. 122 do 

CC/1916) e do § 2º do art. 6º da LINDB, parte da doutrina, influenciada pelo direito 



 

 

francês, sustenta a existência de efeito retroativo nas condições, motivo pelo qual 

poderia se falar em verdadeiros direitos adquiridos nas hipóteses de atos jurídicos 

sujeitos à condição suspensiva. 

Partindo dessas premissas, seria possível concluir que, em se tratando de direito 

adquirido, não poderia o novo Código Civil retroagir, prejudicando o direito dos 

beneficiários da cláusula de reversão, a teor do disposto no inciso XXXVI do art. 5º da 

Constituição Federal e do caput do art. 6º da LINDB, notadamente porque, ao tempo da 

celebração da doação, não havia qualquer vedação à referida cláusula. 

Não se olvida, é verdade, que parcela da doutrina rechaça a existência de direito 

adquirido na hipótese de atos jurídicos sujeitos à condição suspensiva: "a condição 

suspensiva, até que se cumpra, impede o direito adquirível, só dá ao credor a 

esperança". 

De fato, dispõe o art. 125 do CC/2002 (correspondente ao art. 118 do CC/1916), 

que "subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto 

esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa". Desse modo, 

tratando-se de condição suspensiva, os efeitos do negócio jurídico - ou de determinada 

cláusula negocial - só se verificariam após o implemento da condição. 

Diante dessas considerações, importa consignar que, no período de pendência, 

isto é, no lapso temporal entre a celebração do negócio e a realização da condição, muita 

embora não exista já direito adquirido, há a atribuição ao sujeito beneficiado, de um 

direito expectativo, que representa a eficácia mínima dos atos jurídicos condicionados. 

Trata-se, a rigor, de posição jurídica que se traduz no direito à aquisição de um 

outro direito - o chamado direito expectado - e que não se confunde com a mera 

expectativa de direito, que é minus e conceito pré-jurídico. 

Assim, ainda que não se reconheça, antes do implemento da condição, hipótese 

de verdadeiro direito adquirido, não há como se afastar a caracterização, ao menos, de 

direito expectativo digno de tutela jurídica. 



 

 

No caso, portanto, não incidem as disposições do CC/2002, isto é, o fato de o 

implemento da condição suspensiva haver ocorrido após o advento do novo Código, em 

nada afeta a eficácia da cláusula de reversão, que permanece hígida e garantida pela 

ultratividade da lei pretérita. 

Por fim, importa destacar que, fosse a referida cláusula nula toda a doação seria 

maculada de nulidade, porquanto tratar-se-ia de condição juridicamente impossível, nos 

termos do inciso I do art. 123 do CC/2002 (correspondente ao art. 166 do CC/1916). 

Assim, seja por se tratar de verdadeiro direito adquirido, seja por estar 

cristalizado direito expectativo em favor dos herdeiros beneficiados, é imperioso 

concluir, a partir de uma interpretação sistemática dos arts. 125, 126 e 2.035 do CC/2002 

e art. 6º, caput e § 2º da LINDB, que não incide, na espécie, as normas previstas no 

CC/2002, o que, como corolário lógico, conduz ao reconhecimento da validade e da 

eficácia da cláusula de reversão em apreço. 

 

INFO 693 - REsp 1.919.208/MA 
 

Nos termos dos arts. 569 do CC/02 e 23 da Lei 8.245/91, incumbe ao locatário 

usar e gozar do bem locado de forma regular, tratando-o com o mesmo cuidado como 

se fosse seu e, finda a locação, restituí-lo ao locador no estado em que o recebeu, 

ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal. 

Recai sobre o locatário a responsabilidade pela deterioração anômala do bem, 

circunstância que autoriza o locador a exigir, para além da rescisão do ajuste, 

indenização por perdas e danos. 

A determinação das perdas e danos está submetida ao princípio da reparação 

integral, de maneira que devem abranger tanto o desfalque efetivo e imediato no 

patrimônio do credor, como a perda patrimonial futura, a teor do disposto no art. 402 

do CC/02. 



 

 

Para além dos danos emergentes, a restituição do imóvel locado em situação de 

deterioração enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, pelo período em 

que o bem permaneceu indisponível para o locador. 

A ausência de prova categórica de que o imóvel seria imediatamente locado a 

outrem se fosse devolvido pelo locatário em boas condições de uso não impede a 

caracterização dos lucros cessantes. A simples disponibilidade do bem para uso e gozo 

próprio, ou para qualquer outra destinação que pretendesse o locador, tem expressão 

econômica e integra a sua esfera patrimonial, que restou reduzida pelo ilícito contratual. 

Assim, conclui-se que é devida indenização por lucros cessantes pelo período em 

que o imóvel objeto de contrato de locação permaneceu indisponível para uso, após sua 

devolução pelo locatário em condições precárias. 

 

INFO 693 - REsp 1.846.502/DF 
 

Na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, 

deve ser permitido que os empregados ou ex-empregados migrem para planos 

individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora 

comercialize esses planos. 

Nesse sentido são os arts. 1º e 3º da Res. CONSU n. 19/1999, que disciplinaram 

a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de 

assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser 

liquidados ou encerrados. 

Além disso, não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de 

comercializarem planos individuais por atuarem apenas no segmento de planos 

coletivos. Com efeito, não há norma alguma que as obrigue a atuar em determinado 

ramo de plano de saúde. 

Por outro lado, ainda não pode ser aplicada, por analogia, a regra do art. 30 da 

Lei n. 9.656/1998, na tentativa de conciliar o dever de proteção ao consumidor com o 



 

 

direito da operadora de rescindir unilateralmente a avença coletiva e que não oferece, 

em contrapartida, plano na modalidade individual ou familiar. 

É que a aplicação da analogia somente é viável quando houver vácuo normativo 

(art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), o que não é a 

situação analisada. Além disso, mesmo se houvesse omissão normativa, o art. 30 da Lei 

n. 9.656/1998 - que regula o direito de manutenção, como beneficiário, de ex-

empregado demitido sem justa causa em plano de saúde coletivo - não guarda 

ressonância com a hipótese sob exame. Isso porque, no caso, o plano coletivo foi 

extinto, não existindo mais fática e juridicamente, ao passo que na situação evidenciada 

pelo dispositivo legal em apreço, o ex-empregado pode permanecer na apólice grupal 

empresarial ainda em vigência. 

Ressalta-se que a exploração da assistência à saúde pela iniciativa privada 

também possui raiz constitucional (arts. 197 e 199, caput e § 1º, da CF), merecendo 

proteção não só o consumidor, mas também a livre iniciativa e o livre exercício da 

atividade econômica (arts. 1º, IV, 170, IV e parágrafo único, e 174 da CF). 

Desse modo, devem ser sopesados tanto os direitos do consumidor quanto os 

das empresas, não havendo superioridade de uns sobre os outros. 

Assim, inclusive conforme prevê o art. 35-G da Lei n. 9.656/1998, a legislação 

consumerista incide subsidiariamente nos planos de saúde. 

Logo, esses dois instrumentos normativos devem ser aplicados de forma 

harmônica nesses contratos relacionais, mesmo porque lidam com bens sensíveis, como 

a manutenção da vida, ou seja, visam ajudar o usuário a suportar riscos futuros 

envolvendo a sua higidez física e mental, assegurando o devido tratamento médico. 

Em síntese, a operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a 

usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade 

contratual. 

 

INFO 693 - REsp 1.890.327/SP 



 

 

 
A entrega de bem imóvel em metragem diversa da contratada não pode ser 

considerada vício oculto, mas sim aparente, dada a possibilidade de ser verificada com 

a mera medição das dimensões do imóvel - o que, por precaução, o adquirente, 

inclusive, deve providenciar tão logo receba a unidade imobiliária. 

É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes 

ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega 

do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 

O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que 

dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas 

pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do 

produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a 

reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita 

o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. 

Nesta última hipótese, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese 

de reparação de danos decorrentes de vício do produto, entende-se que deve ser 

aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do CC/02. 

Para as situações em que as dimensões do imóvel adquirido não correspondem 

às noticiadas pelo vendedor, cujo preço da venda foi estipulado por medida de extensão 

ou com determinação da respectiva área (venda ad mensuram), aplica-se o disposto no 

art. 501 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 1 (um) ano para a propositura das 

ações previstas no antecedente artigo (exigir o complemento da área, reclamar a 

resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço). 

Isso significa dizer que, também na hipótese de venda ad mensuram - e 

consequente aplicação da legislação civilista -, convém sublinhar que o prazo 

decadencial previsto no art. 501 do CC/02 refere-se, tão somente, à propositura de ação 

para exigir o complemento da área, reclamar a resolução do contrato ou o abatimento 

proporcional do preço, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o 

consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. 



 

 

INFO 693 - REsp 1.605.604/MG 
 

O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que 

configurada lesão ao direito subjetivo, não influindo para tanto ter ou não seu titular 

conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (art. 189 do CC/2002). 

O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser 

deslocado para o momento de conhecimento da lesão, aplicando-se 

excepcionalmente a actio nata em seu viés subjetivo. 

Nas ações de cobrança de honorários advocatícios contratuais, ocorrendo o 

falecimento do mandante, o termo inicial da prescrição, em regra, é a data da ciência 

desse fato pelo advogado (mandatário). 

Contudo, por mais que a morte do mandante possa deflagrar o início do prazo 

prescricional, o instrumento contratual estipulou que o recebimento da referida verba 

honorária está submetido ao êxito da ação e a sua exigibilidade condicionada à liberação 

dos valores. 

Incide, portanto, o art. 199, I, CC/2002: "Não corre igualmente a prescrição (...) 

pendendo condição suspensiva". 

Sendo assim, a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de 

serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da 

implementação da condição suspensiva. 

 

INFO 693 - REsp 1.819.075/RS 
 

No caso, tem-se um contrato atípico de hospedagem (p.ex Airbnb), que expressa 

uma nova modalidade, singela e inovadora de hospedagem de pessoas, sem vínculo 

entre si, em ambientes físicos de padrão residencial e de precário fracionamento para 

utilização privativa, de limitado conforto, exercida sem inerente profissionalismo por 

proprietário ou possuidor do imóvel, sendo a atividade comumente anunciada e 

contratada por meio de plataformas digitais variadas. 



 

 

Assim, esse contrato atípico de hospedagem configura atividade aparentemente 

lícita, desde que não contrarie a Lei de regência do contrato de hospedagem típico, 

regulado pela Lei n. 11.771/2008, como autoriza a norma do art. 425 do Código Civil, ao 

dizer: "É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas 

neste Código". 

No caso específico de unidade condominial, também devem ser observadas as 

regras dos arts. 1.332 a 1.336 do CC/2002, que, por um lado, reconhecem ao 

proprietário o direito de usar, fruir e dispor livremente de sua unidade e, de outro, 

impõem o dever de observar sua destinação e usá-la de maneira não abusiva, com 

respeito à Convenção Condominial. 

Ademais, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego 

e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no Condomínio, de acordo com 

as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações 

concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício. 

Portanto, existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação 

residencial, mostra-se inviável o uso das unidades particulares que, por sua natureza, 

implique o desvirtuamento daquela finalidade residencial (CC/2002, arts. 1.332, III, e 

1.336, IV). 

Com isso, fica o condômino obrigado a "dar às suas partes a mesma destinação 

que tem a edificação" (CC, art. 1.336, IV), ou seja, destinação residencial, carecendo de 

expressa autorização para dar destinação diversa, inclusive para a relativa à 

hospedagem remunerada, por via de contrato atípico. 

 

 DIREITO PENAL  
 

INFO 693 - HC 455.097/PR 
 

Inicialmente, frise-se que a detração é prevista no art. 42 do Código Penal, 

segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, 



 

 

o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o 

de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 

Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o 

sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da 

Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. 

O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana 

determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o 

apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada 

pela referida medida diversa do cárcere. 

Note-se que a medida diversa da prisão que impede o acautelado de sair de casa 

após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime 

prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da 

liberdade decorre notadamente da circunstância de o agente ser obrigado a recolher-

se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação 

cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão 

fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica. 

O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos 

do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime 

semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva 

compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-

se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do paciente de 

casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda. 

Essa conjuntura impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do 

Código Penal não consubstanciam rol taxativo. 

Desse modo, conclui-se que o período de recolhimento domiciliar, aos finais de 

semana e dias não úteis, aplicado simultaneamente a monitoração eletrônica, para 

fiscalização de seu cumprimento, deve ser objeto de detração penal. 



 

 

INFO 693 - HC 619.776/DF 
 

O art. 349-A do Código Penal prevê o seguinte tipo penal: Ingressar, promover, 

intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação 

móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. 

Como se verifica, o legislador se limitou em punir - basicamente - o ingresso ou 

o auxílio na introdução de aparelho telefônico móvel ou similar em estabelecimento 

prisional, não fazendo referência a qualquer outro componente ou acessório utilizado 

para viabilizar o funcionamento desses equipamentos. 

Portanto, em decorrência da principiologia básica do direito penal (legalidade), 

na falta de lei prévia que defina o ingresso de chip em estabelecimento prisional como 

comportamento típico (nullum crimen sine lege), impõe-se a absolvição pelo delito 

previsto no art. 349-A do Código Penal. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

INFO 691 - HC 610.201/SP 
 

A controvérsia aborda a retroatividade ou não da Lei n. 13.964/19, também 

conhecida por Pacote Anticrime, no que toca ao seu aspecto alterador da natureza 

jurídica da ação penal no delito de estelionato (art. 171 do Código Penal). A ação que 

era pública incondicionada, como cediço, passou a exigir a representação da vítima, 

como condição de procedibilidade, tornando-se, assim, ação pública condicionada à 

representação. 

A celeuma então se instalou em relação àquelas ações penais já instauradas: 

seria a norma retroativa? A representação da vítima seria também condição de 

prosseguibilidade? Ou em outros termos, a vítima, quando já instaurada a ação penal, 

precisa comparecer em juízo para apresentar a sua representação? 



 

 

A retroatividade da norma que previu a ação penal pública condicionada, como 

regra, no crime de estelionato, é desaconselhada por, ao menos, duas ordens de 

motivos. 

A primeira é de caráter processual e constitucional, pois o papel dos Tribunais 

Superiores, na estrutura do Judiciário brasileiro é o de estabelecer diretrizes aos demais 

Órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, verifica-se que o STF, por ambas as turmas, já se 

manifestou no sentido da irretroatividade da lei que instituiu a condição de 

procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP. 

Em relação ao aspecto material, tem-se que a irretroatividade do art. 171, §5º, 

do CP, decorre da própria mens legis, pois, mesmo podendo, o legislador previu apenas 

a condição de procedibilidade, nada dispondo sobre a condição de prosseguibilidade. 

Ademais, necessário ainda registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica 

e o ato jurídico perfeito (art. 25 do CPP), quando já oferecida a denúncia. 

Oportuno assinalar, ainda, que prevalece, tanto no STJ quanto no STF, o 

entendimento no sentido de que "a representação, nos crimes de ação penal pública 

condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração 

inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há 

necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente 

que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades". 

(AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04/09/2018). 

Pelo exposto, podemos auferir que a exigência de representação da vítima no 

crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. 

 

INFO 691 - REsp 1.882.330/SP 
 

Cinge-se a controvérsia sobre quais os corretos marcos de início e fim da 

suspensão do prazo de prescrição no caso de citação por carta rogatória, considerando 

o disposto no art. 368 do CPP. 



 

 

De um lado, sustenta-se que a data de cumprimento da carta rogatória é da sua 

juntada aos autos, o que afastaria a prescrição, enquanto do outro lado, entende-se que 

tal data equivale à efetiva citação no estrangeiro, o que conduziria à extinção da 

punibilidade. A diferença decorre do considerável lapso temporal entre a realização da 

comunicação processual no estrangeiro e a juntada aos autos. 

Ambas as interpretações são razoáveis, mas isso acontece justamente em razão 

da imprecisão do texto legal, da sua omissão legislativa em estabelecer os marcos iniciais 

e finais exatos para a suspensão da prescrição. Esta opção legislativa por vagueza 

termina aumentando a margem de discricionariedade do julgador, especialmente em 

caso como este, sobre o qual, ao que tudo indica, além de não haver precedente 

vinculante, não há jurisprudência dominante acerca do tema nos Tribunais Superiores. 

Assim, diante da divergência doutrinária e jurisprudencial, deve prevalecer o 

entendimento de que a fluência do prazo prescricional continua não na data em que os 

autos da carta rogatória der entrada no cartório, mas sim naquela em que se der o 

efetivo cumprimento no juízo rogado. 

Vale ressaltar que a questão é hermenêutica e não de integração da norma 

jurídica, sendo que a Súmula 710/STF estabelece que no processo penal os prazos 

contam-se da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta 

precatória ou de ordem, valendo o mesmo raciocínio para a carta rogatória. Tal 

entendimento tem por base a regra específica do art. 798, § 5º, "a", do CPP, que 

diferencia a sistemática adotada para os processos criminais em relação aos processos 

cíveis. 

Sendo assim, extrai-se que o termo final da suspensão do prazo prescricional pela 

expedição de carta rogatória para citação do acusado no exterior é a data da efetivação 

da comunicação processual no estrangeiro, ainda que haja demora para a juntada da 

carta rogatória cumprida aos autos. 

 

INFO 691 – AgRg no RHC 136.708/MS 
 



 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a dignidade da pessoa humana como 

ponto nuclear das suas diretrizes principiológicas e programáticas, reverenciando-a, no 

âmbito penal, na responsabilização por conduta penalmente imputável como 

decorrência da estrita observância das garantias constitucionais que as concretizam, 

tornando justo e legítimo o decreto condenatório. 

Nesta esteira, sem esgotá-los, destacam-se os princípios que dignificam a 

responsabilização penal definitiva: reserva legal (art. 5º, II), juízo natural (art. 5º, XXXVII, 

legalidade (art. 5º, XXXIX), devido processo legal (art. 5º, LIV), contraditório e ampla 

defesa (art. 5º, LV), legalidade das provas (art. 5º, LVI) e segurança jurídica (art. 5º, 

XXXVI). 

Nesse aspecto, o desrespeito das normas que promovem o devido processo legal 

implica, em regra, nulidade do ato nas hipóteses de descumprimento da sua finalidade 

e da ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo orientação dos princípios 

pas de nullité sans grief e da instrumentalidade. 

No ponto, o princípio da instrumentalidade reforça a manutenção de 

determinados atos não só pela economia processual, mas pela agilidade que se deve 

empreender em busca do ato final do processo, a sentença, a teor dos arts. 565 a 572 

do CPP. 

Ressalta-se, assim, que o posterior requerimento da autoridade policial pela 

segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar 

extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, 

corroborando a higidez do feito e ausência de nulidade processual. 

Com efeito, o referido vício pode ser superado pelo posterior requerimento da 

autoridade policial pela prisão preventiva, de modo que não se configura nenhuma 

nulidade passível de correção, observado, pois, o devido processo legal. 

Ademais, a eventual concessão da ordem, no sentido de revogar a prisão 

preventiva seria inócua ante a possibilidade de imediata decretação de nova prisão 



 

 

preventiva, quando há mais de um pleito no sentido da decretação e manutenção da 

segregação cautelar. 

Em resumo, o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação 

cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprem o 

vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento. 

 

INFO 692 – REsp 1.762.142/MG 
 

Discute-se se o prazo decadencial previsto no art. 529 do CPP - 30 dias após 

homologação do laudo pericial - consubstancia norma especial, apta a afastar a 

incidência do art. 38 do mesmo código (decadência em 6 meses contados da ciência da 

autoria do crime). 

Tal exegese, no entanto, não deve prevalecer. A interpretação sistemática das 

normas aponta no sentido da possibilidade de conformação dos prazos previstos nos 

referidos dispositivos do Código de Processo Penal. 

Assim, em se tratando de crimes contra a propriedade imaterial que deixem 

vestígio, a ciência da autoria do fato delituoso dá ensejo ao início do prazo decadencial 

de 6 meses, sendo tal prazo reduzido para 30 dias se homologado laudo pericial nesse 

ínterim. 

A adoção de interpretação distinta, de modo a afastar o prazo previsto no art. 38 

do CPP em prol daquele preconizado no art. 529 do CPP, afigura-se desarrazoada, pois 

implicaria sujeitar à vontade de querelante o início do prazo decadencial. 

De fato, o querelante, a qualquer tempo, mesmo que passados anos após ter 

tomado ciência dos fatos e de sua autoria, poderia pleitear a produção do laudo pericial, 

vindo a se reabrir, a partir da data da ciência da homologação deste elemento 

probatório, o prazo para oferecimento de queixa-crime. 

Desse modo, o que se verifica é que a exegese defendida vulnera a própria 

natureza jurídica do instituto (decadência), cujo escopo é punir a inércia do querelante. 



 

 

Sendo assim, o prazo do art. 529 do Código de Processo Penal não afasta a 

decadência pelo não exercício do direito de queixa em seis meses, contados da ciência 

da autoria do crime. 

 

INFO 692 - RHC 114.683/RJ 
 

Inicialmente, cumpre salientar que segundo o enunciado na Súmula Vinculante 

n. 14, do STF, "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo 

aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório 

realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício 

do direito de defesa". 

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ assinala que, durante a fase do 

inquérito policial, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF expressa o direito de 

acesso pela defesa aos elementos de convicção já documentados pelo órgão com 

competência de polícia e que digam respeito ao exercício legítimo do direito de defesa. 

A respeito do direito de "acesso amplo" aos elementos colhidos durante a 

investigação, previsto pela Súmula Vinculante n. 14, o Supremo Tribunal Federal 

detalhou, no julgamento da Reclamação n. 23.101/PR, que o direito ao "acesso amplo", 

descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por 

quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias 

que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual e a simples 

autorização de ter vista dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos 

dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula 

Vinculante 14. 

Assim, iniciada a ação penal, com o oferecimento da denúncia, cumpria ao 

Ministério Público "abrir" para a defesa todo o material objeto dos diversos mandados 

de busca e apreensão judicialmente autorizados (computadores, tablets, cartões de 

memória, pen-drives, telefones celulares, mídias diversas, documentos etc.), aos quais 

a defesa não tivera acesso até então. 



 

 

Pode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá supedanear a acusação, 

mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta 

do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a ratio essendi da 

Súmula Vinculante n. 14 do STF. 

Frise-se que, a fim de resguardar a intimidade dos demais investigados em 

relação aos quais foi cumprida diligência de busca e apreensão, basta que se colha dos 

advogados o compromisso de não dar publicidade ao material examinado e que não 

interesse, direta ou indiretamente, à defesa de seu cliente. 

Note-se que a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, em homenagem 

ao art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade do ato processual se 

a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da 

prova do efetivo prejuízo para a parte. 

No que toca ao primeiro requisito, o recorrente demonstrou haver, desde o início 

da ação penal, postulado o acesso a todo o material apreendido em razão do 

cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão. 

O prejuízo suportado pelo recorrente é ínsito ao próprio vício constatado, ao não 

lhe ter sido franqueado o exame, antes do início da instrução criminal, dos dados 

colhidos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, diante da possibilidade 

de existência de elementos que pudessem interessar à sua defesa. 

Sendo assim, realizada a busca e apreensão, apesar de o relatório sobre o 

resultado da diligência ficar adstrito aos elementos relacionados com os fatos sob 

apuração, deve ser assegurado à defesa acesso à integra dos dados obtidos no 

cumprimento do mandado judicial 

. 

INFO 693 - RHC 135.970/RS 
 

A pacífica jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "esgotado o prazo 

máximo de suspensão processual, nos termos do art. 366 do CPP, regulado pelas 

mesmas regras contidas no art. 109 do Código Penal - in casu, 12 anos -, e citado o réu 



 

 

por edital, haja vista a sua não localização, deve o feito ter o seu regular prosseguimento, 

mesmo com a ausência daquele à lide, mediante a constituição de defesa técnica" (RHC 

n. 112.703/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 22/11/2019). 

Sucede que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

600.851/DF, apreciado sob o regime de repercussão geral (Tema n. 438/STF), firmou a 

seguinte tese: "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, 

ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é 

constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de 

prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo 

permanecer suspenso". 

Na oportunidade, consolidou-se a constitucionalidade do entendimento 

cristalizado no Enunciado n. 415 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, segundo 

a qual o período máximo da suspensão do processo, na hipótese prevista no art. 366 do 

Código de Processo Penal, em que o réu citado por edital não comparece, nem constitui 

advogado, não pode ultrapassar o lapso temporal previsto para a configuração da 

prescrição pela pena máxima abstratamente cominada ao delito. 

Por outro lado, firmou-se, também, o entendimento de que, enquanto não 

localizado o réu citado por edital, já que se trata de uma ficção jurídica, o 

prosseguimento do processo penal afronta as garantias do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), 

concluindo-se, assim, pela constitucionalidade da suspensão do processo sem prazo 

determinado, conforme prevê o art. 366 do Código de Processo Penal. 

Nesses termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ser revista 

para se adequar a novel orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em que se 

reconheceu a impossibilidade de prosseguimento do processo penal em caso de 

inatividade processual decorrente de citação por edital. 

Em síntese, citado o réu por edital, nos termos do art. 366 do CPP, o processo 

deve permanecer suspenso enquanto perdurar a não localização do réu ou até que 

sobrevenha o transcurso do prazo prescricional. 



 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

INFO 691 - EAREsp 650.536/RJ 
 

Há, nos arestos confrontados, discussão de questão de direito processual, acerca 

de operar-se, ou não, a preclusão ou a coisa julgada a impossibilitar a revisão pelo 

julgador do valor fixado a título de astreintes. Há, outrossim, debate a respeito da 

possibilidade de revisão da multa cominatória se o valor alcançado ferir os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade ou a vedação do enriquecimento sem causa. 

É possível a revisão do quantum fixado a título de multa cominatória, na via do 

recurso uniformizador, por meio do exame da questão de direito processual adjacente 

- preclusão da discussão do valor da multa cominatória -, mormente diante do flagrante 

exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. 

Ressalte-se que a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando 

judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta 

obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da 

obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, 

pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Nessa toada, a própria legislação que prevê a possibilidade de imposição de 

multa cominatória autoriza o magistrado, a requerimento da parte ou de ofício, alterar 

o valor e a periodicidade da multa, quando, em observância aos referidos princípios, 

entender ser esta insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/1973 

e, atualmente, do art. 537, § 1º, do CPC/2015. 

Interpretando as referidas normas processuais, o Superior Tribunal de Justiça 

firmou orientação de que o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código 

de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é 

estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar 

irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado 



 

 

pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em 

fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou 

ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma 

e assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também 

pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo. 

A propósito, no julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, sob a sistemática 

dos recursos repetitivos, a Segunda Seção, no Tema 706, consolidou a tese de que "a 

decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 

Por sua vez, a Primeira Seção, também julgando Recurso Especial Repetitivo para 

analisar o Tema 98 (possibilidade de imposição de multa diária a ente público, para 

compeli-lo a fornecer medicamento a pessoa desprovida de recursos financeiros), 

afirmou a não incidência do instituto da coisa julgada na revisão do valor das astreintes. 

Nesse contexto, com respaldo na legislação e na jurisprudência desta Corte 

Superior, pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, 

ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das 

astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em 

cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da 

razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, 

quando não houver mais justa causa para sua mantença. 

Nessa linha de intelecção, ainda que já tenha havido redução anterior do valor 

da multa cominatória, não há vedação legal a que o magistrado, amparado na 

constatação de que o total devido a esse título alcançou montante elevado, reexamine 

a matéria novamente, caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação 

atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta. 

Nesse diapasão, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

é recomendável a redução, quantas vezes forem necessárias, do valor das astreintes, 

sobretudo nas hipóteses em que a sua fixação ensejar valor superior ao discutido na 

ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa. 



 

 

Desse modo, fixada a premissa de que as astreintes não se sujeitam à preclusão 

ou à coisa julgada, deve-se definir os critérios para a melhor adequação do valor da 

multa quando ele se tornar excessivo ou irrisório. 

Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do 

Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o 

julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar 

segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja 

realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao 

enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem 

jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para 

nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: 

"i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para 

cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de 

resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e 

dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)". 

Assim, entende-se que o magistrado, diante da desproporção que alcançou o 

valor da multa diária originariamente arbitrada, deve, com base nos referidos critérios, 

de ofício ou a requerimento da parte, fazer novo balizamento do quantum, garantindo, 

com isso, a eficácia da decisão judicial e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento 

sem causa do beneficiário. 

Em síntese, é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, 

revise o valor desproporcional das astreintes. 

 

INFO 691 - REsp 1.887.589/GO 
 

O art. 535, § 2º, do CPC prevê consequência específica para a não indicação do 

valor que a Fazenda Pública entende correto em sua impugnação ao cumprimento de 

sentença, qual seja, o não conhecimento da arguição de excesso de execução. 

Todavia, esta Corte possui jurisprudência no sentido de que "eventuais erros 

materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos 



 

 

à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, 

de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em 

execução" (AgInt no AREsp 1.364.410/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 8/5/2020). 

Assim, em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende 

como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por 

existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, §2º, do CPC). 

No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado 

averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de 

sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. 

Tal entendimento encontra respaldo inclusive no próprio Código de Ritos, em 

seu art. 526, §§ 1º e 2º, cuja aplicação é cabível nos cumprimentos de sentença contra 

a Fazenda Pública, com as devidas adaptações. 

Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a 

verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação 

da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar 

o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. 

Em síntese, a alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem a 

apresentação da memória de cálculos com a indicação do valor devido não acarreta, 

necessariamente, o não conhecimento da arguição. 

 

INFO 691 - REsp 1.900.136/SP 
 

A declaração de nulidade da sentença arbitral pode ser pleiteada, judicialmente, 

por duas vias: (i) ação declaratória de nulidade de sentença arbitral (art. 33, § 1º, da Lei 

n. 9.307/1996) ou (ii) impugnação ao cumprimento de sentença arbitral (art. 33, § 3º, 

da Lei n. 9.307/1996). 



 

 

Se a declaração de invalidade for requerida por meio de ação própria, há também 

a imposição de prazo decadencial. Esse prazo, nos termos do art. 33, § 1º, da Lei de 

Arbitragem, é de 90 (noventa) dias. Sua aplicação, reitera-se, é restrita ao direito de 

obter a declaração de nulidade devido à ocorrência de qualquer dos vícios 

taxativamente elencados no art. 32 da referida norma. 

Assim, embora a nulidade possa ser suscitada em sede de impugnação ao 

cumprimento de sentença arbitral, se a execução for ajuizada após o decurso do prazo 

decadencial da ação de nulidade, a defesa da parte executada fica limitada às matérias 

especificadas pelo art. 525, § 1º, do CPC/2015, sendo vedada a invocação de nulidade 

da sentença com base nas matérias definidas no art. 32 da Lei n. 9.307/1996. 

Em resumo, a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à 

ocorrência dos vícios elencados no art. 32 da Lei n. 9.307/1996, possui prazo decadencial 

de 90 (noventa) dias. 

 

INFO 692 - REsp 1.818.926/DF 
 

O CPC/2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou 

o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 

Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem 

indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, 

resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na 

arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-

parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na 

alienação judicial (art. 843 do CPC/2015). 

Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou 

coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação 

se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, 

de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na 

forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/2015, a fim de que lhes seja oportunizada a 



 

 

manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do 

contraditório. 

Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário 

do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu 

quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 

Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com 

vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode 

ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento 

do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 

Em síntese, é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer 

hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge 

alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. 

 

INFO 692 - REsp 1.236.057-SP 
 

O protesto possui previsão legal no art. 867 do CPC/1973, segundo o qual "todo 

aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus 

direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o 

seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de 

direito". O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 301, arrolou o registro de 

protesto contra alienação de bem como uma das formas de tutela de urgência de 

natureza cautelar. 

Além disso, a "averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra 

alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798, CPC) e se 

justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo 

litígios e prejuízos para eventuais adquirentes" (EREsp 440.837/RS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Barros Monteiro, Corte Especial, julgado em 

16/08/2006, DJ 28/05/2007). 



 

 

Assim, o protesto busca preservar direitos preexistentes e, por ser medida 

administrativa determinada judicialmente, esgota-se no plano do registro da vontade 

do promovente. A inserção da informação no registro público do imóvel é uma forma 

de prevenir possível alienação fraudulenta, mediante divulgação erga omnes. 

Portanto, a medida não impede a disposição do bem, mas obsta que terceiro 

adquirente possa alegar boa-fé, no caso de futura demanda judicial envolvendo o 

imóvel. Além disso, o STJ, no julgamento do RMS 35.481/SP, interpretando o art. 869 do 

CPC/1973, entendeu que o protesto contra alienação de bens pressupõe a existência de 

dois requisitos, quais sejam, legítimo interesse e não prejudicialidade efetiva da medida. 

Em relação ao bem de família, o protesto contra alienação de bens não possui o 

objetivo de obstar ou anular o negócio jurídico de venda do imóvel impenhorável, mas 

somente de informar terceiros de boa-fé a respeito da pretensão do credor de penhora 

do bem, na hipótese de afastamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990. 

Assim, estão presentes os pressupostos para o protesto contra a alienação de 

bens, tendo em vista que a publicidade da pretensão é essencial para proteção de 

terceiros de boa-fé e preservação do direito do executante de futura constrição do 

imóvel, no caso da perda da qualidade de bem de família. 

Em síntese, é cabível a averbação de protesto contra alienação em matrícula de 

imóvel considerado bem de família. 

 

INFO 693 - HDE 1.809/EX 
 

Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a Corte Especial entendia, ao 

menos na maioria dos casos encontrados na base de dados da jurisprudência do STJ, 

que a aplicação da norma do § 4º do art. 20 é que deveria nortear o julgador na fixação, 

por equidade, de honorários do advogado em decisão prolatada em homologação de 

sentença estrangeira, e não a regra do § 3º do mesmo dispositivo legal. 

De forma geral, a Corte Especial se inclinava no sentido de entender que o 

arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência nas decisões homologatórias 



 

 

de sentença estrangeira, seja para deferir o pedido ou para indeferi-lo, deveria ser feito 

com base na equidade, à luz do art. 20, § 4º, do revogado CPC de 1973, norma 

correspondente à do § 8º do art. 85 do atual Código de Processo Civil. 

Após o advento do novo Código, a análise da base de dados da jurisprudência do 

STJ revela que, para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na 

homologação de decisão estrangeira (HDE), há acórdãos da colenda Corte Especial que 

ora aplicam o § 2º do art. 85 do CPC de 2015, que se refere às hipóteses de arbitramento 

no montante de 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou 

do valor atualizado da causa, ora assentam o § 8º do mesmo artigo, o qual trata a 

respeito das hipóteses de arbitramento de tal verba por equidade. 

A segunda orientação alicerça-se, preponderantemente, no fundamento de que 

o procedimento de homologação de sentença estrangeira não tem natureza 

condenatória ou proveito econômico imediato e, por essa razão, descabe considerar os 

parâmetros de condenação, de proveito econômico ou mesmo do valor da causa como 

bases de cálculo dos honorários advocatícios, pois, afinal, o mérito da decisão 

homologada não é objeto de deliberação nesta Corte. Assim, a decisão a ser 

homologada é, em si, fator exógeno à decisão homologatória a ser proferida. 

Essa é a orientação que mais se coaduna com o instituto da decisão de natureza 

predominantemente homologatória. 

Assim, não se tem condenação, nem proveito econômico imediato ou valor da 

causa aptos a dar legítimo respaldo à aplicação das bases de cálculo previstas, 

respectivamente, no citado § 2º do art. 85 do CPC de 2015, ou seja: 1º) o "valor da 

condenação"; 2º) o valor "do proveito econômico obtido"; e 3º) "valor atualizado da 

causa". 

Contudo, não se pode olvidar que o valor da causa pode ser um dos critérios 

norteadores do julgador no arbitramento, por equidade, da quantia a ser paga a título 

de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a causa originária, tratar de relações 

patrimoniais. 



 

 

É o que expressamente dispõe o próprio § 8º do art. 85, que manda o julgador 

atentar para que, no "valor dos honorários por apreciação equitativa", seja observado 

"o disposto nos incisos do § 2º", isto é: o grau de zelo do profissional; o lugar de 

prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Assim, quando a causa na qual proferida a decisão a ser homologada envolve 

relações patrimoniais, o valor atribuído à causa é indicativo do relevo, da importância 

que tem a causa para as partes litigantes. Então, nessa hipótese, de ação versando sobre 

relações patrimoniais, o valor da causa será observado como um dos critérios 

norteadores do julgador no arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade, 

conforme expressamente dispõe o próprio § 8º do multicitado art. 85. 

Em suma, em sede de homologação de decisão estrangeira, aplica-se a norma do 

§ 8º do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários advocatícios por equidade. 

 

INFO 693 - REsp 1.869.867/SC 
 

Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos realizada pelo relator 

ao admitir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas cessa tão logo julgado o 

incidente pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o 

julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 

No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o 

prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. 

Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são 

impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 

Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos 

estabelece, no art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do 

IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário 

contra a decisão proferida no incidente. 



 

 

Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os 

recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm 

efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo 

STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou 

coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 

Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o 

microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de 

tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de 

ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, 

os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os 

recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de 

embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este, 

sem efeito suspensivo automático. 

Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos 

recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma 

multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, 

caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos 

inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que 

interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento 

definitivo dos tribunais superiores. 

Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o 

julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das 

decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a 

isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual 

trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, 

em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 

Em síntese, Interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o 

acórdão que julgou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a 

suspensão dos processos realizada pelo relator ao admitir o incidente só cessará com o 



 

 

julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o 

trânsito em julgado. 

 

INFO 693 - REsp 1.605.604/MG 
 

O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que 

configurada lesão ao direito subjetivo, não influindo para tanto ter ou não seu titular 

conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (art. 189 do CC/2002). 

O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser 

deslocado para o momento de conhecimento da lesão, aplicando-se excepcionalmente 

a actio nata em seu viés subjetivo. 

Nas ações de cobrança de honorários advocatícios contratuais, ocorrendo o 

falecimento do mandante, o termo inicial da prescrição, em regra, é a data da ciência 

desse fato pelo advogado (mandatário). 

A existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços 

advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da 

condição suspensiva. 

No caso, por mais que a morte do mandante possa deflagrar o início do prazo 

prescricional, o instrumento contratual estipulou que o recebimento da referida verba 

honorária está submetido ao êxito da reclamação trabalhista e a sua exigibilidade 

condicionada à liberação dos valores. 

Incide, portanto, o art. 199, I, CC/2002: "Não corre igualmente a prescrição (...) 

pendendo condição suspensiva". 

Em suma, a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de 

serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da 

implementação da condição suspensiva. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 



 

 

 

INFO 691 - EAREsp 31.084/MS 
 

A questão cinge-se em saber se uma sociedade limitada faz jus ao recolhimento 

do ISSQN na forma privilegiada previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 

406/1968. No caso, trata-se de sociedade simples limitada, em que o objeto social é a 

prestação de serviços médicos desenvolvidos diretamente pelos sócios que compõem o 

quadro societário, cuja responsabilidade pessoal é regida pelo Código de Ética Médica. 

Pautado nas mais variadas concepções factuais, hodiernamente a jurisprudência 

dessa Corte tem negado às sociedades limitadas, a benesse da tributação prevista no 

Decreto-Lei n. 406/1968, tendo por parâmetro, ora a forma com que a sociedade é 

constituída (limitada, por exemplo), ora baseada no método de distribuição de lucros de 

seus sócios entre si, se proporcionalmente ao serviço prestado por cada um em nome 

da sociedade, ou se proporcionalmente à sua participação no capital social. 

Neste cenário, há de se esclarecer que o fato de uma sociedade simples adotar 

o regime de sociedade limitada, não a torna automaticamente uma sociedade 

empresária. Em verdade, as municipalidades ao interpretar a norma do artigo 9º, § 3º, 

do Decreto-Lei n. 406/1968 confundem a limitação da responsabilidade perante as 

obrigações societárias, limitada às quotas de capital social de cada um dos sócios, com 

a responsabilidade pessoal pela prestação do serviço, que decorre das normas que 

regulamentam a profissão dos sócios. 

A propósito, as profissões descritas no rol do Decreto-Lei n. 406/1968 possuem 

cada qual, uma lei específica regulamentando e disciplinando a responsabilidade civil 

pelo exercício da profissão para o público, seja de forma autônoma, seja através de uma 

pessoa jurídica constituída para esse fim. Nesse cenário, conjugando esses regramentos 

profissionais, com a norma tributária que instituiu o benefício da alíquota fixa, não se 

pode condicionar o gozo da referida benesse fiscal ao modelo societário elegido pelos 

sócios para a consecução do objeto social da pessoa jurídica. A rigor, a responsabilidade 

pessoal descrita no artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 é aquela descrita nas leis 

de regência de cada profissão. 



 

 

Desse modo, quando os serviços prestados forem de caráter exclusivamente 

intelectual, não se pode a partir da forma de constituição societária, avaliar o caráter 

empresarial da sociedade, como o único elemento para se definir se ela faz jus ao 

benefício da alíquota fixa de de ISSQN, porquanto existem sociedades limitadas que não 

são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código 

Civil. 

Assim, a fruição do direito à tributação privilegiada do ISSQN depende, 

basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, para saber 

se ela se enquadra dentre aquelas elencadas no § 3º do art. 9º do Decreto-lei n. 

406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 92 da lista anexa à LC n. 56/1987), bem como 

se perquirir se a atividade intelectual, científica, literária ou artística desempenhada pela 

pessoa jurídica não constitua elemento de empresa, ou melhor, nos termos do artigo 

966 do Código Civil, que os fatores de produção, circulação e de organização empresarial 

não se sobreponham à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto 

social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter 

se constituído sob a forma de responsabilidade limitada. 

Em resumo, Sociedades simples fazem jus ao recolhimento do ISSQN na forma 

privilegiada previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 quando a 

atividade desempenhada não se sobrepuser à atuação profissional e direta dos sócios 

na condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato 

de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada. 

 

DIREITO FINANCEIRO 

 
INFO 692 - REsp 1.752.162/RJ 
 

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, objetivando a condenação de Estado-membro a reparar integralmente o dano 

causado pela não alocação do mínimo constitucional de recursos na área de saúde, 

referente ao ano de 2005. 



 

 

Entendeu o Tribunal de origem que o orçamento do ano 2005 seria fato pretérito 

e consumado e que a verba que deveria ter sido usada na área de saúde teve outra 

destinação, sendo inviável o desfazimento ou acerto daquele orçamento, bem como 

intervenção nas futuras dotações orçamentárias. 

O acórdão objurgado criou parâmetro sancionador da conduta do Estado-

membro, aplicando-lhe o equivalente a 10% da verba apurada como não aplicada em 

programas e ações de saúde, sob o argumento de que feriria "o limite da razoabilidade 

a fixação do valor da indenização pelo valor da diferença que deixou de ser aplicada na 

saúde naquele ano, uma vez que se estaria desconsiderando "que os recursos não 

aplicados na área de saúde, foram destinados ao benefício dos cidadãos do Estado-

membro em outras áreas, como educação, segurança, transporte, igualmente 

importantes". 

No entanto, considerando o efetivo desvio de verba orçamentária destinada 

exclusivamente à saúde, a sua aplicação em outras áreas de serviço público não pode 

servir de argumento para a redução do quantum, até porque as condições de serviço 

público oferecido à população, notadamente no setor de saúde, notoriamente se 

encontram extremamente precárias. 

Assim, se determinado valor deveria, por força de norma constitucional, ter sido 

aplicado na saúde, e o Estado alocou-o em programas diversos, a devolução de tal valor 

à sua área de origem, em sua totalidade, deve ser efetivada como forma de restaurar a 

ordem pública. 

A cominação de uma espécie de multa de 10% sobre o montante desviado 

revela-se em efetiva dissonância da legislação pátria em vigor, que prevê sempre 

quantum indenizatório equivalente ao prejuízo apurado em cada hipótese concreta, 

conforme se infere dos ditames do art. 944 do Código Civil. 

O Estado-membro que desrespeita o mínimo constitucional que deve ser 

aplicado na saúde, realocando recurso em programa diverso, deve devolvê-lo à sua área 

de origem em sua totalidade. 



 

 

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

INFO 691 – REsp 1.892.782/PR 
 

A interpretação sistemática e teleológica do disposto no § 1º do art. 39 do ECA 

conduz à conclusão de que a irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta, podendo 

ser afastada sempre que, no caso concreto, verificar-se que a manutenção da medida 

não apresenta reais vantagens para o adotado, tampouco é apta a satisfazer os 

princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Por outro lado, a sentença concessiva de adoção, ainda quando proferida em 

procedimento de jurisdição voluntária, pode ser encoberta pelo manto protetor da coisa 

julgada material e, como consectário lógico, figurar como objeto de ação rescisória. 

Nesse contexto, se extrai do Relatório Psicológico que não houve, de fato, 

consentimento do adotando com relação à adoção, conforme exige o § 2º do art. 45 do 

ECA. Não se trata de vedada alegação de fato novo, mas sim de prova pericial nova que 

se refere à existência ou inexistência de ato jurídico anterior à sentença, qual seja, o 

consentimento do adolescente. 

No caso, subsome-se ao previsto no inciso VI do art. 966 do CPC/2015, porquanto 

admitiu o magistrado singular, ao deferir a adoção, que houve o consentimento do 

adotando, conforme exigido pelo § 2º do art. 45 do ECA, o que, posteriormente, revelou-

se falso. 

Passando ao largo de qualquer objetivo de estimular a revogabilidade das 

adoções, situações como a vivenciada pelos adotantes e pelo adotado demonstram que 

nem sempre as presunções estabelecidas dogmaticamente, suportam o crivo da 

realidade, razão pela qual, em caráter excepcional, é dado ao julgador demover entraves 

legais à plena aplicação do direito e à tutela da dignidade da pessoa humana. 

Em síntese, é possível, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da adoção, a 

rescisão de sentença concessiva de adoção ao fundamento de que o adotado, à época 



 

 

da adoção, não a desejava verdadeiramente e de que, após atingir a maioridade, 

manifestou-se nesse sentido. 

 

DIREITO URBANÍSTICO  
 

INFO 691 - REsp 1.539.056/MG 
 

O dano moral transindividual - conhecido como "dano moral coletivo" -, 

caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta 

e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de 

reparação, que tem por escopo prevenir novas condutas antissociais (função 

dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e 

reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor 

(função compensatória indireta). 

Tal categoria de dano moral é aferível, portanto, in re ipsa, ou seja, reclama a 

mera apuração de uma conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole valor 

ético-jurídico fundamental da sociedade, revelando-se despicienda a demonstração de 

prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. 

No presente caso, a pretensão reparatória de dano moral coletivo - deduzida 

pelo Ministério Público estadual na ação civil pública - tem por causas de pedir a 

alienação de terrenos em loteamento irregular (ante a violação de normas de uso e 

ocupação do solo) e a veiculação de publicidade enganosa a consumidores de baixa 

renda, que teriam sido submetidos a condições precárias de moradia. 

As instâncias ordinárias reconheceram a ilicitude da conduta dos réus que, 

utilizando-se de ardil e omitindo informações relevantes para os 

consumidores/adquirentes, anunciaram a venda de terrenos em loteamento irregular - 

com precárias condições urbanísticas - como se o empreendimento tivesse sido 

aprovado pela Municipalidade e devidamente registrado no cartório imobiliário 

competente; nada obstante, o pedido de indenização por dano moral coletivo foi 

julgado improcedente. 



 

 

No afã de resguardar os direitos básicos de informação adequada e de livre 

escolha dos consumidores - protegendo-os, de forma efetiva, contra métodos desleais 

e práticas comerciais abusivas -, é que o Código de Defesa do Consumidor procedeu à 

criminalização das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade abusiva ou 

enganosa. 

Os objetos jurídicos tutelados pelas citadas normas penais compreendem, os 

direitos de livre escolha e de informação adequada dos consumidores, cuja higidez da 

manifestação de vontade deve ser assegurada, de modo a atender o valor ético-jurídico 

encartado no princípio constitucional da dignidade humana, conformador do próprio 

conceito de Estado Democrático de Direito, que não se coaduna com a permanência de 

profundas desigualdades, tais como a existente entre o fornecedor e a parte vulnerável 

no mercado de consumo. 

Ambos os crimes são de mera conduta, não reclamando a consumação do 

resultado lesivo - efetivo comprometimento da manifestação da vontade do consumidor 

-, donde se extrai, a evidente intolerabilidade da lesão ao direito transindividual da 

coletividade ludibriada, não informada adequadamente ou exposta à oferta fraudulenta 

ou à publicidade enganosa ou abusiva. 

Sob a mesma ótica, destaca-se precedente da Segunda Turma - da relatoria do 

eminente Ministro Herman Benjamin -, firmado por ocasião do julgamento do Recurso 

Especial 1.828.620/RO, segundo o qual "enganar o consumidor ou dele abusar vai muito 

além de dissabor irrelevante ou aborrecimento desprezível, de natural conduta 

cotidiana, aceitável na vida em sociedade", por configurar prática flagrantemente 

antiética e ilegal que não poupa "nem pobres nem vulneráveis, nem analfabetos nem 

enfermos". 

 
Outrossim, não é apenas à luz do CDC que se observa a configuração de dano 

moral transindividual inaceitável. 

Com efeito, a Lei n. 6.766/1979 - que dispõe sobre o parcelamento do solo para 

fins urbanos - em seus artigos 50 e 51 (notadamente os contidos nos incisos I e II do 



 

 

caput do artigo 50) consubstanciam crimes de mera conduta, tendo por objeto jurídico 

o respeito ao ordenamento urbanístico e, por conseguinte, a defesa do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, valor ético social - intergeracional e fundamental - 

consagrado pela Constituição de 1988 (artigo 225), que é vulnerado, de forma grave, 

pela prática do loteamento irregular (ou clandestino). 

Sendo clara a ofensa ao mínimo existencial da coletividade prejudicada pelo 

loteamento irregular - assim como a publicidade enganosa efetuada em detrimento dos 

consumidores -, tal conduta configura lesão intolerável a valor essencial da sociedade, 

o que torna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos 

plenamente viável. 

A alienação de terrenos a consumidores de baixa renda em loteamento irregular, 

tendo sido veiculada publicidade enganosa sobre a existência de autorização do órgão 

público e de registro no cartório de imóveis, configura lesão ao direito da coletividade e 

dá ensejo à indenização por dano moral coletivo. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

INFORMATIVO 235 
 

TST-E-ED-ED-RR-291-13.2016.5.08.0124 
  

De acordo com o princípio da dialeticidade, é suficiente que o agravo de 

instrumento procure infirmar o óbice processual que norteou a decisão agravada, a fim 

de acessar a violação ou a divergência jurisprudencial apontada no recurso de revista, 

resultando atendida a orientação da Súmula nº 422 do TST. 

 No caso, o Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista do 

reclamante com fundamento no óbice processual da Súmula nº 126 do TST. Interposto 

agravo de instrumento, a Turma deu provimento ao recurso do reclamante para 

processar e julgar o seu recurso de revista, uma vez demonstrada a desnecessidade do 



 

 

reexame de fatos e provas, ainda que não renovada a alegação do recurso principal de 

violação do art. 7º, XIII, da CF.  

Sob esse entendimento, o Tribunal Pleno, por maioria, negou provimento aos 

embargos da reclamada, fixando a seguinte tese: o agravo de instrumento que impugna 

óbice processual eleito no despacho denegatório do recurso de revista não necessita 

renovar as razões do mérito do recurso, as quais não foram examinadas no despacho 

agravado. 

 

TST-RO-1004102-76.2017.5.02.0000 
 

A imposição de cobrança de contribuição assistencial a empregados não 

associados em favor da entidade sindical afronta, diretamente, a liberdade de 

associação constitucionalmente assegurada, independentemente de eventual 

autorização em assembleia geral da categoria. Neste sentido, destacam-se o Precedente 

Normativo nº 119 e a Orientação Jurisprudencial nº 17, ambos da SDC.  

Reforçam o referido entendimento os julgados do STF: ARE 1.018.459/PR, que 

fixou tese de repercussão geral (Tema 935), e ADI 5.794/DF. Ademais, evidencia-se o 

interesse recursal do sindicato patronal a fim de impugnar a cláusula que institui a 

contribuição assistencial profissional, pelas seguintes razões: a) o custo que terá com 

elaboração de cálculos, burocracia e trabalho para efetuar os descontos; b) os ônus 

processuais a que estará sujeito, em caso de eventual não desconto e repasse das 

aludidas contribuições, com encargo de multa, juros e correção monetária, além de 

gastos com advogados para possível defesa, tendo em vista que os descontos de 

trabalhadores não associados são considerados inconstitucionais pelo STF; c) a 

necessidade de se dar cumprimento aos precedentes vinculantes do STF sobre esta 

matéria, que se tornariam inócuos se não reconhecida legitimidade recursal das 

entidades sindicais patronais.  

Tais razões justificam-se, ainda, pelo fato de que os sindicatos obreiros, 

beneficiários das contribuições sobre os empregados não associados, não irão recorrer, 

tampouco o MPT, que se manifesta contrariamente à limitação contributiva aos 



 

 

associados, ou os próprios trabalhadores, se considerada a relação custo benefício dessa 

demanda. Deste modo, para evitar lesão à garantia constitucional de acesso à justiça, 

faz-se patente reconhecer o interesse recursal dos sindicatos patronais. 

 

TST-ROT-10481-18.2020.5.03.000 
 

Da leitura do artigo 241, II, do RITST, depreende-se que o dissídio coletivo de 

natureza jurídica tem por finalidade exclusiva proceder à interpretação de instrumentos 

de negociação coletiva e enunciados normativos, destinados a regular, de forma 

particular e específica, os interesses da categoria profissional ou econômica. Nesse 

sentido, a Orientação Jurisprudencial n.º 7 desta SDC. No caso em exame, a parte não 

formulou pedido de interpretação de norma autônoma, tampouco heterônoma, 

específica da categoria por ele representada. 

 A sua pretensão visou tão somente provimento de natureza mandamental, 

relativo à fixação de uma obrigação de não fazer, qual seja, de não convocação de 

profissionais indicados ou, sucessivamente, de trabalhadores que se enquadrem como 

grupo de risco, em face da pandemia da COVID-19.  

Por essas razões, a SDC, por unanimidade, a despeito de reconhecer a relevância 

da postulação apresentada, ante a necessidade de serem garantidas aos trabalhadores 

condições adequadas de trabalho, especialmente no contexto da pandemia, concluiu 

que é inadequada a via do dissídio coletivo de natureza jurídica para o julgamento da 

mencionada pretensão deduzida nos presentes autos. 

 

TST-E-RR-1023-29.2010.5.15.0085 
 

A incidência de juros moratórios, decorrentes de condenação na justiça laboral, 

ocorre a partir do ajuizamento da primeira reclamação trabalhista, ainda que tenha sido 

arquivada, e não a partir da propositura da segunda reclamação, na qual se proferiu a 

condenação, contra a mesma reclamada e com o mesmo pedido.  



 

 

Assim, a partir do ajuizamento da reclamação inicial, a parte reclamada já passa 

a ter ciência, ao menos em tese, de que existe uma pretensão material em seu desfavor 

e naquele momento já fica constituída em mora. Na espécie, o Tribunal Regional, a 

despeito de reconhecer a interrupção da prescrição da primeira reclamação, que fora 

arquivada, ratificou a determinação do juízo executório, relativo à incidência de juros de 

mora somente a partir do ajuizamento da segunda reclamação trabalhista. 

 Dessarte, não merece reforma o acórdão embargado, que conheceu do recurso 

de revista, por violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, e deu-lhe 

provimento para fixar a data do ajuizamento da primeira reclamação trabalhista como 

termo inicial para incidência dos juros de mora.  

 

TST-RR-923-63.2019.5.12.0046 
 

O recurso de revista versa sobre o tema “honorários de sucumbência em ação 

de produção antecipada de provas", sendo matéria nova no âmbito desta Corte. Desse 

modo, verifica-se a existência de transcendência jurídica apta a autorizar o exame dos 

pressupostos intrínsecos do recurso de revista.  

O recorrente apresentou divergência válida e específica, proveniente da 3ª 

Região, o que possibilita o conhecimento e exame do mérito da revista. Cinge-se a 

controvérsia em saber se é devido o pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência em ação de produção antecipada de provas.  

A rigor, na ação autônoma de produção antecipada de provas não existe 

litiscontestatio, tampouco sucumbência em sentido estrito, razão pela qual é incabível 

o pagamento dos honorários advocatícios previstos no art. 791-A, caput, da CLT em tais 

hipóteses.  

 

TST-RR-803-27.2018.5.09.0664 
 

No caso, o TRT não conheceu do recurso ordinário, sob o fundamento de que se 

trata de processo que tramita em rito sumário, cuja tramitação se restringe ao primeiro 



 

 

grau. Da leitura do inteiro teor do que dispõe o art. 2º da Lei nº 5.584/70, que rege a 

matéria, infere-se que se trata de rito aplicável à jurisdição contenciosa (sujeita a 

conciliação, instrução e julgamento da causa), não sendo esse o caso do protesto 

interruptivo da prescrição, que é procedimento de jurisdição voluntária.  

Em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, o valor atribuído à 

causa é mera formalidade, apenas para fins fiscais, razão por que não influi na submissão 

ou não da ação ao rito sumário.  

Cumpre registrar que, no capítulo do CPC que trata dos procedimentos de 

jurisdição voluntária, o art. 724 dispõe que “da sentença caberá apelação”. Por analogia, 

no processo do trabalho, aplica-se o inciso I do art. 895 da CLT, segundo o qual “Cabe 

recurso ordinário para a instância superior: I – das decisões definitivas ou terminativas 

das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias;”  

 

TST-RR-1000119-02.2018.5.02.0205 
 

Tratando-se de recurso de revista interposto em face de decisão regional que 

analisou questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista, revela-se 

presente a transcendência jurídica da causa, a justificar o prosseguimento do exame do 

apelo. Na questão de fundo, verifica-se, a partir da análise dos autos, que a reclamação 

trabalhista foi ajuizada em 17/09/2018, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 

844, § 2º, da CLT, o qual foi incluído pela Lei nº 13.467/2017, que objetivou aumentar a 

responsabilidade processual das partes, no sentido de exigir das mesmas uma postura 

mais comprometida e diligente.  

Conforme se extrai da interpretação da referida norma legal (art. 844, § 2º, da 

CLT), ao mesmo tempo em que o legislador determina que o reclamante que não 

comparece à audiência seja condenado ao pagamento das custas processuais, mesmo 

que beneficiário da justiça gratuita, o isenta deste pagamento caso haja a comprovação, 

no prazo de quinze dias, que o não comparecimento à audiência decorreu de motivo 

legalmente justificável.  

 



 

 

TST-RR-10159-60.2013.5.03.0091 
 

Esta Corte Superior firmou entendimento de que, com base no art. 104 da Lei 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o ajuizamento de ação coletiva pelo 

sindicado de classe, na qualidade de substituto processual, não impede o ajuizamento 

de ação individual idêntica pelo titular do direito material, por não haver a identidade 

de partes, em seu aspecto formal, a que alude o artigo 301, § 2º, do CPC de 1973 (atual 

art. 337, § 2º, do CPC/2015), ainda porque há expressa ressalva quanto a ausência de 

configuração de litispendência ou coisa julgada, em relação a interesses individuais, na 

expressa dicção do artigo citado. Logo, nessas hipóteses, não há litispendência ou coisa 

julgada.  

Nessa ordem de ideias, entende-se que, ainda que haja homologação de acordo 

nos autos da ação coletiva ajuizada pelo sindicato substituto, não há configuração de 

litispendência ou coisa julgada, relativamente à ação individual que vier a se proposta 

por empregado substituído, e, pela mesma razão, identidade entre as partes das ações 

coletiva e individual. Precedentes.  

 No caso dos autos, o Tribunal Regional, adotando os fundamentos da sentença, 

concluiu “pelo reconhecimento da coisa julgada em face do pedido de progressão e 

promoção salarial, uma vez que tais pretensões são as mesmas pleiteadas pelo sindicado 

profissional, foram objeto de decisão judicial e sobre a qual não cabe mais recurso”, 

tendo concluído, ainda, que “o sindicato profissional na condição de substituto 

processual firmou acordo com o reclamado, sendo forçoso concluir que a ocorrência da 

trilogia prevista no parágrafo 2 do art. 301 o do CPC, quando lhe forem comuns as 

partes, o pedido e a causa de pedir, o que impede nova apreciação da lide”.  
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TST-RO-6784-24.2018.5.15.0000 
 

O Ministério Público do Trabalho possui legitimidade ativa para propor ação 

rescisória, com fundamento no art. 966, III e V, do CPC/2015, ainda que não tenha sido 



 

 

parte no processo originário, em face de decisão que julgou improcedente reclamação 

trabalhista com fundamento em laudo oficial fraudulento produzido por perito judicial 

investigado pelo Ministério Público Federal na “Operação Hipócritas”, exceto nas 

hipóteses em que a reclamação trabalhista for extinta por acordo. Com esse 

entendimento, a SDI-2, na mesma sessão, por maioria, concluiu o julgamento dos 

recursos ordinários em ação rescisória RO-6784-24.2018.5.15.0000 e RO-6789-

46.2018.5.15.0000.  

No tocante ao primeiro processo, em que se reconheceu a legitimidade ativa do 

MPT, consignou-se que, nos termos da Súmula nº 407 do TST, a legitimidade ad causam 

do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no 

processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas “a” e “b” 

do inciso III do art. 967 do CPC de 2015 e que, na hipótese em que inúmeros 

trabalhadores foram criminosamente prejudicados com a produção e utilização de 

laudos periciais viciados, não se pode falar em lesão a direitos puramente individuais e 

disponíveis, mas, sim, de interesses transindividuais, visto que ligados por circunstância 

comum que os privou de uma sentença proferida com base no devido processo legal, 

cuja proteção é conferida expressamente ao MPT, a teor dos artigos 127 da Constituição 

Federal e 5º, inciso I, 6º, incisos XII e XIV, alínea “a”, e 83, inciso III, da Lei Complementar 

nº 75/1993. Além disso, destacou-se que a legitimidade do MPT decorre também do 

fato de a fraude perpetrada na produção de laudos periciais oficiais ter atingido a 

dignidade da Justiça do Trabalho.  

Assim, a SDI-2 deu provimento ao RO-6784-24.2018.5.15.0000, para, afastando 

o óbice da ilegitimidade ativa do MPT imposto na origem, determinar o retorno dos 

autos ao Tribunal Regional, a fim de que prossiga na análise da ação rescisória, como 

entender de direito, vencidos os Ministros Renato de Lacerda Paiva, Douglas Alencar 

Rodrigues, Alexandre de Souza Agra Belmonte e Luiz José Dezena da Silva. 

Diferentemente, ao apreciar o RO-6789-46.2018.5.15.0000, a SDI-2 manteve a decisão 

de origem em que se declarou a ilegitimidade ativa do MPT para propor ação rescisória 

em processo no qual também foi produzido laudo viciado por perito judicial investigado 

pelo Ministério Público Federal na “Operação Hipócritas”, mas cuja extinção decorreu 

de acordo. Para a maioria dos ministros, prevaleceu o entendimento de que, nas 



 

 

hipóteses em que a pretensão desconstitutiva dirige-se contra sentença homologatória 

de acordo, a decisão fundamenta-se apenas na autonomia da vontade, razão pela qual 

a conclusão do laudo médico pericial, ainda que viciado, não seria capaz de influenciar 

a vontade do reclamante, não se configurando, portanto, o ataque à dignidade da 

Justiça do Trabalho capaz de amparar a legitimidade do MPT.  

 

TST- RRAg-10696-43.2015.5.01.0026 
 

Segundo o comando do artigo 469 da CLT, “ao empregador é vedado transferir 

o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, 

não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do 

seu domicílio.” Nessa linha, foi editada a Orientação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-1 

desta Corte.  

Nos termos do artigo 2º, III, da Lei 7064/1982, considera-se transferido o 

empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no 

exterior. Dessa forma, pelos referidos preceitos de lei, tem-se por transferido o 

empregado que reside em determinada cidade, quando da assinatura do contrato de 

trabalho, e é removido para trabalhar em cidade distinta.  

No caso concreto, o Regional, com apoio nas prova dos autos, deixou consignado 

que o autor fora contratado na cidade do Rio de Janeiro/RJ para trabalhar em 

Ipojuca/PE. Reputou incontroverso que o autor residia no Rio de Janeiro, quando da 

contratação, porquanto recebera o auxílio moradia. Assim, não resta dúvida quanto à 

mudança de domicílio. Ora, o fato de o empregado nunca ter prestado serviços no local 

em que fora contratado, e desde o início ter tido conhecimento que o labor seria 

prestado em cidade distinta, não lhe retira o direito de perceber o adicional de 

transferência. A empresa, ao optar por selecionar seus empregados em cidade distinta 

daquela em que ocorrerá a prestação de serviços deve arcar com os encargos legais 

trabalhistas daí decorrentes, in casu, o adicional de transferência.  

 

TST-RR-1258-27.2016.5.08.0005 



 

 

O SEBRAE, nos mesmos moldes do SESC, do SESI, do SENAC, do SENAI, do SENAR, 

do SEST e do SENAT, constitui uma entidade paraestatal que se caracteriza por estar ao 

lado do Estado para consecução de atividades de interesses deste, mas não integra a 

Administração Pública. Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal, nos autos do 

processo n.º RE 789.874/DF, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado no DJE de 

19/11/2014. 

 Assim, cumpre enfatizar que, se de um lado as entidades do Sistema “S” não 

compõe a Administração Pública, de outro a consequência lógica é desnecessidade de 

motivação do ato de dispensa de seus empregados, porquanto, consoante se extrai do 

voto condutor do eminente Ministro Teori Zavascki, tais entidades “possuem a 

prerrogativa de autogerir seus recursos, inclusive no que se refere à elaboração de seus 

orçamentos, ao estabelecimento de prioridades e à definição de seus quadros de cargos 

e salários, segundo orientação política própria” Destacamos.  

Ocorre que, no Manual de Políticas e Procedimentos do SEBRAE/PA, consta, no 

capítulo I – que versa sobre as Políticas do Sistema de Gestão de Pessoas da reclamada, 

previsão acerca de parecer emitido pela Unidade de Gestão de Pessoas (UGP) para que 

a dispensa seja efetivada. Veja-se: “4. Os processos de contratação, demissão, 

promoção e movimentação de profissionais do SEBRAE/PA serão acompanhados de 

parecer prévio emitido pela UGP.” (fl. 1323 – inteiro teor, ID. aed363d - Pág. 7 do 

manual).  

Cinge-se a controvérsia em saber se a referida previsão de parecer prévio à 

dispensa do empregado, emitido pela UGP, deve ser considerado como pressuposto de 

validade do ato demissional. Analisando a referida política de gestão de pessoas do 

SEBRAE/PA, verifica-se que esta não foi elaborada com finalidade de criar direitos aos 

empregados, tanto que menciona parecer prévio inclusive para contratação de 

funcionários.  

A previsão de parecer emitido pela Unidade de Gestão de Pessoas para dispensa 

de trabalhador tem o fito de subsidiar administrativamente a decisão do Diretor 

Superintendente, responsável pelo ato de demissão de empregados, possuindo caráter 

meramente consultivo. Desta maneira, ainda que houvesse parecer favorável ao 



 

 

empregado, o Diretor Superintendente, no âmbito de sua autonomia funcional, poderia 

decidir conforme sua conveniência, não havendo sequer necessidade de motivação do 

referido ato de dispensa, uma vez que revela direito potestativo do empregador.  

Assim, evidencia-se que a norma interna não confere estabilidade aos 

empregados, apenas estabelece procedimento para embasar a autoridade responsável 

pela dispensa, possuindo natureza consultiva, e, por isso mesmo, não vincula a atuação 

do administrador. Recurso de revista conhecido e não provido. 

 

TST-Ag-AIRR-1621-40.2010.5.10.0014 
 

O Tribunal Regional do Trabalho, invocando a matriz de entendimento do art. 5º, 

XIII, da Constituição Federal, manteve a sentença que impôs à empresa ré a obrigação 

de não contratar policiais militares como vigias ou vigilantes nos Estados nos quais, por 

normas regulamentares da carreira pública militar, seja prevista no estatuto legal da 

corporação a dedicação integral ou exclusiva ao ofício militar.  

Nesse contexto, não se está diante de uma situação concreta de ofensa ao 

princípio da livre iniciativa, de forma isolada e injustificável, mas sim de uma colisão 

entre princípios jurídicos que impõe, seja pela técnica do juízo de ponderação (de matriz 

alexiana), seja pelo procedimentalismo filosófico da hermenêutica concretizadora dos 

direitos (de origem dworkiniana), a colmatação de um sentido autêntico da norma 

constitucional que represente, à sua melhor luz, a expressão conjunta e fidedigna dos 

princípios da legalidade, da liberdade no exercício da profissão e da igualdade de 

condições de inserção no mercado de trabalho, além da própria preservação da 

qualidade do serviço público de segurança.  

Todos esses princípios normativos são pertencentes à matriz constitucional do 

entendimento republicano que se pode dar ao regular exercício dos direitos e garantias 

decorrentes das liberdades individuais, em comunhão com os interesses sociais 

correlatos, como no caso da segurança pública.  

O direito coletivo à fruição de condições adequadas de segurança, que pressupõe 

policiais militares devidamente treinados e equipados, bem como dispostos e em pleno 



 

 

gozo de sua higidez física, mental, psicológica e emocional, evidencia que o engajamento 

excessivo e a privação do descanso nos períodos de folga repercutem em um decréscimo 

da qualidade do serviço público prestado por esses militares. 

 Ademais, esse engajamento privado de policiais militares é incompatível com o 

múnus público que eles desenvolvem por meio das estruturas estatais de combate, 

repressão e prevenção à violência, sobretudo porque a carga psicológica do ofício militar 

acaba sendo transposta para a atividade privada, o que pode gerar reações 

desproporcionais e consequências indesejáveis na sua atuação como vigilante, ou 

mesmo vigia, em ambientes nos quais é a guarda patrimonial ou a prevenção de perdas, 

e não a segurança pública dos cidadãos, que está em jogo, sendo certo que, mesmo nos 

momentos de folga, o policial militar tem o dever institucional de agir para prevenir 

crimes, em circunstâncias nas quais lhe seja possível agir com algum nível razoável de 

probabilidade de sucesso na contenção criminosa.  

Ou seja, o fato de ser vigilante ou vigia não lhe retira a condição de policial 

militar, e a confusão de papéis no dia a dia, nesse caso, pode levar a consequências 

trágicas, a partir de abordagens profundamente infelizes, em face de situações nas quais 

não seria necessário o uso da força, mas sim da tática do diálogo preventivo ou da 

contenção não lesiva, sendo certo que o militar é treinado precipuamente para o 

policiamento ostensivo e para o combate direto às ações criminosas, e não para a guarda 

patrimonial e para a prevenção de perdas, como no caso do vigilante e do vigia.  

Some-se a isso o fato de que nos dias de hoje, não só a violência é crescente, 

como a própria tensão social constitutiva da abordagem policial, sobretudo em zonas 

de conflito urbano, e tem-se muito claro que estes profissionais da segurança pública 

estão sob constante e iminente pressão exercida por risco de vida, tomada de decisões 

instantâneas e de consequências incontroláveis, o que recomenda, ainda mais, que o 

descanso seja preservado, para que a saúde mental e física, além do equilíbrio 

emocional e psíquico estejam em ordem e diminuam os riscos de adoecimento 

profissional, sobretudo pelo excesso de trabalho em períodos de folga, gerando baixas 

prematuras no serviço militar, e mais despesas correntes com a contratação de novos 

servidores.  



 

 

Como se pode perceber, não é apenas em torno do princípio da livre iniciativa 

ou da liberdade no exercício profissional que gira o debate nestes autos, mas, 

sobretudo, nos meandros da complexa relação entre a segurança pública, a legalidade, 

a igualdade de condições para o ingresso no mercado de trabalho, a saúde do 

trabalhador e a própria qualidade do serviço público de segurança. Isso porque o dever 

do Estado de prover esse serviço público essencial envolve a contratação de pessoal 

habilitado, ao passo que a higidez do trabalhador envolve a regularidade do descanso, 

assim como a disciplina militar requer o estrito cumprimento dos regulamentos da 

corporação, e, por fim, a igualdade de condições de inserção no mercado de trabalho 

impõe a vedação de qualquer vantagem competitiva desleal, fundada em quebra da 

legalidade, como ocorre nos casos em questão, nos quais o vigilante ou vigia que possui 

patente militar no currículo obviamente é privilegiado na contratação, em lugar de um 

civil que não ostenta essa condição funcional.  

É importante notar que um trabalhador que não goza de seus períodos de folga, 

e que trabalha sob a constante pressão de elementos externos relativos à violência 

urbana, não tem condições razoáveis de exercer a sua missão institucional com o 

equilíbrio e a energia necessários a uma abordagem policial mais precisa, menos 

violenta e mais cidadã, como, aliás, sugere a nova matriz de enfoque institucional 

conferida às polícias militares, inclusive a do Distrito Federal, que privilegia a missão de 

“proteger e servir”, cuja inspiração emerge do conceito de polícia cidadã, que tem por 

escopo a integração do policial às ações comunitárias que visam à qualidade de vida dos 

cidadãos, o que só tem condições de se operar com um efetivo de policiais 

psicologicamente equilibrados, para o que a adequada fruição do descanso nos períodos 

de folga das escalas de serviço é essencial. Portanto, em que pese se reconheça a 

vinculação da atuação estatal à liberdade individual desses sujeitos de direito, e ao 

princípio da livre iniciativa das empresas contratantes de serviços de vigilância, não é 

possível olvidar que o ofício militar, ao qual se dignaram esses trabalhadores, envolve 

restrições de comportamento e um apego incondicional à disciplina, aspectos 

incompatíveis com a quebra de regulamento aqui verificada.  

Essas restrições funcionais, aliás, não são uma exclusividade do ofício militar, 

aplicando-se, inclusive, a outras carreiras de Estado, como os magistrados e membros 



 

 

do Ministério Público (artigos 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da Constituição 

Federal, respectivamente).  

Desse modo, seja pelo caráter nocivo do engajamento excessivo e obstativo do 

regular gozo dos períodos de folga, seja pela própria ilegalidade da conduta que revela 

uma quebra do estatuto das corporações militares, não pode tal atividade paralela e, 

até aqui, ilícita receber a chancela do Poder Judiciário trabalhista, em detrimento, 

inclusive, da igualdade enquanto um princípio norteador das oportunidades de inserção 

no mercado de trabalho, já que, a essa altura do argumento, parece suficientemente 

claro que, tendo à sua disposição um vigilante ou vigia com patente militar no currículo, 

o empregador, nesse caso, irá preferi-lo, em detrimento de um civil treinado para o 

exercício da mesma profissão.  

Até por esse aspecto profilático da tutela inibitória conferida nestes autos parece 

acertada a decisão do Regional, já que, a um só tempo, e respeitada a pluralidade de 

previsões normativas dos entes federados, privilegia a saúde do policial militar, veda a 

quebra de regulamento legal, promove a higidez do sistema de segurança pública e, 

ainda, cria condições de equilíbrio para a inserção igualitária dos trabalhadores nesse 

mercado de trabalho, sendo certo que a comunidade de princípios constitucionais 

politicamente instituídos se revela, à sua melhor luz, quando o Poder Judiciário encontra 

soluções satisfatórias sob um prisma plural de pretensões contrapostas e de raízes 

normativas, formando-se um rizoma jurídico que se cristaliza sob a forma de justiça 

integradora do sistema constitucional de direitos. Por todas essas considerações e 

perspectivas teóricas e práticas, não considero violado pelo acórdão recorrido, e pela 

decisão monocrática que o chancelou, o princípio da livre iniciativa (artigos 1º, V, e 170 

da Constituição Federal), tampouco a liberdade individual para contratar, sobretudo 

porque tais princípios, norteadores de liberdades individuais, não podem ser 

adequadamente compreendidos sem que se contraponha a eles as próprias matrizes 

constitucionais dos direitos coletivos, e, entre eles, a segurança pública e a igualdade de 

condições de inserção no mercado de trabalho, o que aponta para uma distorção 

ilegítima do sistema laboral nesse nicho de mercado, que tende a privilegiar de modo 

ilegal a contratação de policiais militares submetidos a regime de dedicação integral ou 

exclusiva, em detrimento da contratação de civis regularmente habilitados para o 



 

 

exercício da profissão de vigilante ou de vigia. A vedação regulamentar ordinariamente 

prevista nos normativos das corporações militares (aos quais o acórdão recorrido faz 

menção, a partir do estudo de casos de algumas leis estaduais e da própria lei federal 

que regula a Polícia Militar do Distrito Federal), impõe, como regra geral, um dever de 

ofício aos militares, consistente na dedicação integral ou exclusiva às funções exercidas 

na corporação militar, como não poderia deixar de ser, pelos motivos acima expostos.  

Tais características do caso concreto dão as notas da ilegitimidade dessa 

atividade, tal como vem sendo conduzida pelo contratante, exsurgindo, daí, uma 

violação material concreta a direitos coletivos, situada entre o descompasso da referida 

atividade com a lei e a repercussão deletéria dos seus efeitos anti-isonômicos no 

mercado de trabalho, além do prejuízo à qualidade do próprio serviço público de 

segurança do Estado, bem como da higidez física e mental dos militares envolvidos. 

Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, a decisão monocrática proferida 

nestes autos deve ser mantida.  
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Consoante estabelece o artigo 899, § 11, da CLT, é cabível a substituição do 

depósito judicial por carta de fiança bancária ou seguro garantia judicial. 3. No caso dos 

autos, quando da interposição do Recurso Ordinário, a reclamada garantiu o Juízo, por 

meio da apresentação de apólice de seguro, com vigência de 20/2/2019 a 18/2/2022, 

no valor de R$ 12.007,11 (doze mil, sete reais e onze centavos). 

 O Tribunal Regional, entretanto, não conheceu do aludido apelo, por deserção, 

sob o fundamento de que a apólice do seguro garantia apresentada trazia cláusulas com 

exigências para o pagamento da indenização e sem previsão de atualização com os 

mesmos índices de correção do débito trabalhista, não atendendo, assim, à finalidade 

do artigo 899, § 11, da CLT. 

 O dispositivo legal mencionado, que institui a possibilidade de substituição do 

depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia, contudo, não impõe a referida 

restrição.  



 

 

Acresça-se, ademais, que à época da interposição do Recurso Ordinário em 

exame ainda não havia entrado em vigor o Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 

16/10/2019, que regulamentou a utilização do seguro garantia judicial em substituição 

ao depósito recursal no âmbito do Processo do Trabalho e estabeleceu, no seu artigo 

3º, dentre outros requisitos, a necessidade de observação do acréscimo de 30% sobre o 

valor da apólice, a manutenção da vigência do seguro independentemente do 

adimplemento do tomador em relação ao emissor, o prazo mínimo de 3 anos de vigência 

da apólice e previsão de cláusula de renovação automática, bem como a atualização da 

indenização com os mesmos índices de correção do débito trabalhista.  

Nos termos do artigo 12 do referido Ato Conjunto, suas disposições serão 

aplicadas aos seguros garantias judiciais e às cartas de fiança bancária apresentados 

após a vigência da Lei 13.467/2017, devendo o magistrado deferir prazo razoável para a 

devida adequação. Num tal contexto, reconhecida a violação do artigo 899, § 11, da CLT, 

faz-se necessário o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se conceda prazo 

razoável à reclamada para adequação do seguro garantia às regras constantes do Ato 

Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019, sob pena de deserção. 


