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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 
 

ADPF 794/DF 
 

No julgamento da ADI 5624 MC-Ref/DF, prevaleceu o entendimento de que a lei 

que autoriza a criação da empresa estatal matriz é suficiente para viabilizar a criação de 

empresas controladas e subsidiárias, não havendo se falar em necessidade de 

autorização legal específica para essa finalidade. 

Assim, se é compatível com a CF a possibilidade de criação de subsidiárias 

quando houver previsão na lei que cria a respectiva empresa estatal, por paralelismo, 

não há como obstar, por suposta falta de autorização legislativa, a alienação de ações 

da empresa subsidiária, ainda que tal medida envolva a perda do controle acionário do 

Estado. 

Desse modo, é dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle 

acionário de empresas subsidiárias. 

 
 

ADI 6522 
 

O agente público não pode se valer do cargo que exerce ou dos recursos públicos 

que gere para a autopromoção política, sob pena de incorrer em desvio de finalidade e 

contrariar os princípios da impessoalidade e da probidade. O princípio estabelecido pelo 

§ 1º do art. 37 da CF, sobre a finalidade legitimadora e os pressupostos da publicidade 

dos atos e das campanhas de órgãos públicos, não admite flexibilização por norma 

infraconstitucional ou regulamentar. 

O § 5º do art. 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) — no qual se atribui 

a cada Poder a edição dos critérios pelos quais a divulgação de ato, programa, obra ou 

serviço públicos não será considerada promoção pessoal — abriu espaço indevido de 



 

 

regulamentação não previsto na CF, tornando deficiente a proteção contra eventuais 

desvios de finalidade. Não cabe a órgão ou Poder fixar critérios, pressupostos ou 

requisitos para a incidência de norma autoaplicável da Constituição. 

A divulgação de atos e iniciativas de parlamentares é considerada legítima 

quando efetuada — com a finalidade exclusiva de informar ou educar — nos ambientes 

de divulgação do mandatário ou do partido político, não se havendo de confundi-la com 

a publicidade do órgão público ou entidade. 

A divulgação feita pelo parlamentar de seus atos e iniciativas pode não constituir 

promoção pessoal indevida por não se confundir com a publicidade estatal prevista no 

§ 1º do art. 37 da CF. Mas, para que não incorra em publicidade pessoal 

constitucionalmente vedada, há que se limitar ao que seja descrição informativa de sua 

conduta e com limites em sua atuação. 

Ademais, a propaganda relacionada especificamente à prestação de contas pelo 

parlamentar ao cidadão não constitui situação vedada pela Constituição, desde que 

realizada nos espaços próprios do mandatário ou do partido político e seja assumida 

com os seus recursos, não devendo ser confundida com a publicidade do órgão público 

ou entidade. 

Por fim, reforça que está em desconformidade com a Constituição Federal (CF) a 

delegação a cada Poder para definir, por norma interna, as hipóteses pelas quais a 

divulgação de ato, programa, obra ou serviço públicos não constituirá promoção 

pessoal. 

 

RE 858075/RJ 
 

O controle judicial da exigência de aplicação de um percentual mínimo de 

recursos orçamentários em ações e serviços públicos de saúde, previsto no art. 77 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), é compatível com a 

Constituição Federal (CF) desde a edição da Emenda Constitucional (EC) 29/2000. 



 

 

Apesar de o Plenário do STF já ter se manifestado pela impossibilidade de 

aplicação, antes do advento da Lei Complementar (LC) 141/2012, da sanção de restrição 

de transferência voluntária federal a estado-membro em razão do descumprimento do 

percentual mínimo de gastos em saúde, isso não conduz à impossibilidade do controle 

judicial do cumprimento dos percentuais mínimos de aplicação de recursos, previstos 

no art. 198, § 2º, II, da Constituição c/c o art. 77, § 1º, do ADCT. 

A regra instituidora da sanção imputável ao ente federativo que descumpre o 

mínimo constitucional só sobreveio com a edição da LC 141/2012, mas a exigência de 

aplicação de um percentual mínimo em ações e serviços públicos de saúde decorre 

diretamente da Constituição, desde a edição da EC 29/2000. Com efeito, o art. 77, III e 

§ 1º, do ADCT indica expressamente os percentuais mínimos a serem observados pelos 

municípios desde o ano 2000, deixando claro o caráter autoaplicável da previsão, que 

deveria ser obedecida desde a sua promulgação. 

Em resumo, é compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar 

obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, 

dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, considerado período anterior à edição da Lei Complementar nº 141/2012. 

 

ADI 6584/DF 
 

Consoante o disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal (CF), a regra do 

teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da CF, aplica-se às empresas estatais 

que recebam recursos da Fazenda Pública para pagamento de despesas de pessoal e de 

custeio em geral. 

Nesse sentido, porquanto não se pretenda que a imposição restritiva — prevista 

no inciso XI do art. 37 da CF — seja estendida além da razão jurídica de ser da norma e 

da finalidade da definição constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

firmou-se no sentido de que a limitação remuneratória se restringe aos servidores das 

empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiarias, que recebam 

recursos da Fazenda Pública. 



 

 

Desse modo, o teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários 

pagos por empresas públicas e sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que 

não recebam recursos da Fazenda Pública. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

ADPF 616/BA 
 

A jurisprudência da Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade de bloqueios 

e sequestros de verbas públicas de estatais por decisões judiciais por estender o regime 

constitucional de precatórios às estatais prestadoras de serviço público em regime não 

concorrencial e sem intuito lucrativo primário. 

Ademais: (a) a Constituição veda a transposição, o remanejamento ou 

transferência de recursos de programação para outra ou de um órgão para outro, sem 

prévia autorização legislativa (2); (b) a ordem constitucional rechaça a interferência do 

Judiciário na organização orçamentária dos projetos da Administração Pública, salvo, 

excepcionalmente, como fiscalizador; e (c) os atos jurisdicionais constritivos, ao 

bloquearem verbas orçamentárias para o pagamento de dívidas, atentam contra o 

princípio da eficiência da administração pública e subvertem o planejamento e a ordem 

de prioridades na execução de obras de infraestrutura do Poder Executivo. 

Neste julgado, restou definido que 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 suas dívidas, 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. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, 

caput, da CF). 

Desse modo, é inconstitucional o bloqueio ou sequestro de verba pública, por 

decisões judiciais, de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não 

concorrencial e sem intuito lucrativo primário. 



 

 

 

ADI 5946/RR 
 

A CF confere autonomia financeira e orçamentária aos entes federados e aos 

Poderes instituídos, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Por outro lado, ao 

tratar das universidades, no texto constitucional (CF, art. 207) menciona-se apenas 

“autonomia de gestão financeira e patrimonial”, que consiste em liberdade para 

administrar os recursos e patrimônio que recebe, ou seja, a partir do momento em que 

“o dinheiro entra na sua conta”. 

A ampliação da autonomia de universidade estadual, vinculada ao Poder 

Executivo, para além da autonomia conferida pelo art. 207 da Constituição Federal (CF) 

(1) viola o princípio da separação dos Poderes. 

Desse modo, é inconstitucional emenda à constituição estadual que confere 

autonomia financeira e orçamentária próprias de órgãos de Poder à universidade 

estadual. 

Ademais, a previsão de repasse dos recursos na forma de duodécimos, embora 

não prevista pela CF para as universidades, está dentro da margem de 

discricionariedade do Chefe do Poder Executivo na construção da engenharia 

institucional mais adequada às necessidades e opções do estado ou município. 

Não pode o estado-membro, por meio de sua Constituição ou legislação, instituir 

procuradoria jurídica própria para universidade estadual.   

Desse modo, é constitucional o repasse de recursos orçamentários para 

universidade estadual na forma de duodécimos. 

 

ADI 6580 
 

Há invasão à competência privativa da União, estabelecida no art. 22, IV, da 

Constituição Federal (CF), para dispor sobre energia. Com fundamento nesse dispositivo, 

o legislador ordinário federal editou a Lei 9.478/1997, por meio da qual definiram-se 

normas gerais sobre a política energética nacional, atividades referentes ao monopólio 



 

 

do petróleo, e instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

No art. 9º da Lei 9.478/1997 e no art. 21, VII, da Resolução 41/2013 da ANP há 

disciplina regulatória exaustiva da matéria e, ainda, no que tange à regulamentação 

federal da matéria, entende-se que o art. 238 da CF, ao delegar à lei ordenação do setor 

de energia, em especial, de venda e revenda de combustíveis de petróleo, refere-se à 

lei de caráter nacional. 

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou-se no 

sentido de ser competência legislativa e administrativa da União tema que envolva 

predominância de interesse nacional. 

Logo, não havendo qualquer peculiaridade que exija tratamento diverso, a lei 

estadual, ao pretender regular matéria já disciplinada em lei federal e em regramento 

editado pela ANP, imiscuiu-se na competência legislativa da União, em invasão do 

campo constitucionalmente reservado ao ente central da Federação. 

Com base nesse entendimento, o Plenário entendeu que seria inconstitucional 

norma estadual que vede ao consumidor, pessoa física, o abastecimento de veículos em 

local diverso do posto de combustível. 

 

ADI 6727 
 

A norma, segundo a qual bancos e intermediários não devem realizar publicidade 

a aposentados e pensionistas para contratação de empréstimos, que somente podem 

ser concretizados por solicitação expressa, versa estritamente sobre proteção do 

consumidor e do idoso, não invadindo a competência privativa da União para legislar 

sobre direito civil, política de crédito ou propaganda comercial. Ademais, observado o 

princípio da proporcionalidade (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), pois não se 

interferiu na liberdade econômica das partes ou se subtraiu do consumidor a 

possibilidade de solicitar contratação. 



 

 

É constitucional a proibição — por lei estadual — de que instituições financeiras, 

correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil façam 

telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade 

tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de 

empréstimo. 

 

ADI 5281 
 

Neste julgado, o STF considerou inconstitucional emenda à Constituição estadual 

que cuida tanto de normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados 

quanto de atribuições dos órgãos e membros do Parquet estadual. 

No caso específico, a Emenda 94/2015 à Constituição do estado de Rondônia, 

que acrescentou o parágrafo único ao art. 99 daquela Constituição estadual, usurpou a 

iniciativa reservada pela Constituição Federal (CF) ao Presidente da República para tratar 

sobre normas gerais para a organização do Ministério Público. A referida norma também 

subtraiu do Procurador-Geral de Justiça a iniciativa para deflagrar o processo legislativo 

das leis complementares estaduais, pelas quais se estabelecem a organização, as 

atribuições e o estatuto dos Ministérios Públicos estaduais. 

 

ADI 6441 
 

Por usurpar a competência da União para legislar privativamente sobre direito 

civil e política de seguros, é formalmente inconstitucional lei estadual que estabelece a 

possibilidade de o Poder Executivo proibir a suspensão ou o cancelamento de planos de 

saúde por falta de pagamento durante a situação de emergência do novo coronavírus 

(Covid-19). 

O cuidado jurídico inaugurado pela Lei 8.811/2020 do estado do Rio de Janeiro 

ultrapassa o escopo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade, 

autorizando, de modo geral e indiscriminado, o sobrestamento do dever de 

adimplemento de obrigação contratual. Além disso, a norma impugnada adentra campo 

jurídico de institutos de direitos civil sobre tempo e modo de pagamento. Impõe às 



 

 

operadoras de planos de saúde o recebimento do pagamento parcelado de débitos 

anteriores a março de 2020 e regulamenta juros e multas ao vedar a cobrança desses 

encargos sobre dívidas consolidadas no período de aplicação das medidas restritivas na 

pandemia. 

Agrega-se a isso o fato de a Constituição Federal atribuir à União a disciplina 

sobre seguros e a fiscalização das operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões 

alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos 

contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 

 

RE 606314/PE 
 

É inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, segundo o qual 

os prazos de vigência de patentes e de modelos de utilidade podem ser prorrogados na 

hipótese de o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) estar impedido de 

proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por 

motivo de força maior. 

A norma impugnada contraria a segurança jurídica, a temporalidade da patente, 

a função social da propriedade intelectual, a duração razoável do processo, a eficiência 

da administração pública, a livre concorrência e a defesa do consumidor e o direito à 

saúde. 

A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 

9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. 

Com efeito, a previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para 

que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) 

possam fazer escolhas racionais. A ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à 

utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias 

utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos 

produtos. 

Para além de representar ofensa à segurança jurídica, a norma questionada 

subverte a própria essência do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal (CF), que determina 



 

 

que seja assegurada por lei a proteção à propriedade industrial mediante um privilégio 

temporário, com observância do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da 

temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou 

seja, indiretamente, ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se 

indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos 

prazos previstos no caput do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) e para a falta 

de objetividade e previsibilidade de todo o processo. 

A norma questionada também enseja violação da função social da propriedade 

intelectual. Bens incorpóreos não são exceção à imposição constitucional de 

observância à função social da propriedade e, como tais, demandam a harmonização de 

interesses individuais e coletivos.  

A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à 

inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de 

resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período 

determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante, ao 

restante da indústria e à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios 

proporcionados pelos produtos da criatividade, a partir da extinção dos privilégios de 

sua exploração. 

Se por um lado a CF concede o privilégio da proteção à propriedade industrial, 

por outro, garante que, a partir de determinado prazo, os demais agentes da indústria 

venham a se igualar ao titular da patente na possibilidade de exploração do objeto 

protegido, liberando-o à lógica concorrencial do mercado.  

O prolongamento arbitrário do privilégio vem em prejuízo do mercado como um 

todo, pois proporciona justamente o que a Constituição buscou reprimir, ou seja, a 

dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos 

lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o 

que era justificável e razoável em inconstitucional. 



 

 

Além disso, a falta de justa limitação temporal das patentes evidencia 

contrariedade à livre concorrência e à defesa do consumidor, pois o adiamento da 

entrada da concorrência no mercado possui sérios impactos sobre os preços dos 

produtos e, consequentemente, sobre o acesso dos consumidores a tais produtos. De 

fato, a CF, ao promover uma ordem econômica em que haja competição entre os 

agentes do mercado de forma igualitária, busca garantir, também, a liberdade de 

escolha dos consumidores, cujo exercício depende da multiplicidade de opções. 

Observa-se, ademais, que a prorrogação do prazo de vigência da patente prevista 

no parágrafo único do art. 40 da LPI, ao tempo em que não contribui para a solução do 

atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir o descumprimento 

dos prazos previstos no caput do dispositivo.  

A norma ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período 

de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, 

além da Administração Pública, incorrendo, assim, em direta afronta aos princípios da 

razoável duração do processo e da eficiência administrativa. 

Por fim, digno de atenção é o impacto da extensão do prazo de vigência de 

patentes no Sistema Único de Saúde (SUS), pois, sendo ele um dos maiores sistemas de 

saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa 

universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua 

amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e 

orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. 

 O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos 

tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera 

o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por 

preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de 

royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.  

Consequentemente, a extensão do prazo de vigência das patentes afeta 

diretamente as políticas públicas de saúde do País e obsta o acesso dos cidadãos a 

medicamentos, ações e serviços de saúde, dando concretude aos prejuízos causados 



 

 

não apenas a concorrentes e consumidores, mas principalmente àqueles que dependem 

do SUS para garantir sua integridade física e sua sobrevivência. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

RE 970821 
 

Neste julgado, definiu que seria constitucional a imposição tributária de 

diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em 

seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, 

independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de 

compensação dos créditos.” 

A cobrança do diferencial de alíquota não viola a sistemática do Simples 

Nacional, uma vez que há previsão expressa no art. 13, § 1º, XIII, g, da Lei Complementar 

(LC) 123/2002 (1). Além disso, não há ofensa à regra da não cumulatividade, haja vista 

que o art. 23 da LC 123/2002 veda explicitamente a apropriação ou compensação de 

créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. 

O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo estado de destino da 

diferença entre as alíquotas interestadual (menor) e interna (maior), de maneira a 

equilibrar a partilha do ICMS em operações entre entes federados. Complementa-se o 

valor do ICMS devido na operação. Ocorre, portanto, a cobrança de um único imposto 

(ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o valor total devido na 

operação interestadual. 

Cabe ao legislador ordinário excepcionar a norma-regra da não cumulatividade 

mesmo em situação de plurifasia, impedindo a formação do direito ao abatimento, 

desde que em prol da racionalidade do regime diferenciado e mais favorável ao micro e 

pequeno empreendedor, bem como lastreado em finalidades com assento 

constitucional, como é o caso da promoção do federalismo fiscal cooperativo de 

equilíbrio e da continuidade dos pilares do Estado Fisca. 



 

 

Cabe destacar, por fim, que a opção pelo Simples Nacional é facultativa no 

âmbito da livre conformação do planejamento tributário, arcando-se com bônus e ônus 

decorrentes dessa escolha empresarial que, em sua generalidade, representa um 

tratamento tributário sensivelmente mais favorável à maioria das sociedades 

empresárias de pequeno e médio porte.  

Nesse contexto, não há como prosperar uma adesão parcial ao regime 

simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga 

menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações 

interestaduais. 

 

RE 1003758/RO 
 

As vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo do tributo, 

pois a inadimplência do consumidor final — por se tratar de evento posterior e alheio 

— não obsta a ocorrência do fato gerador do ICMS-comunicação. 

Uma vez prestado o serviço de comunicação ao consumidor, de forma onerosa, 

incidirá necessariamente o imposto, independentemente de a empresa ter 

efetivamente auferido receita com a realização do serviço. 

Ressalte-se, nesses termos, a existência de duas relações jurídicas distintas e 

independentes entre si, regidas por normas específicas: uma entre a empresa 

(contribuinte de direito) e o respectivo consumidor/usuário (contribuinte de fato) de 

natureza civil; e outra, de caráter estritamente tributário, entre a empresa (sujeito 

passivo) e o Fisco (sujeito ativo). 

Além disso, não possui qualquer respaldo constitucional, sendo, portanto, 

absolutamente inadmissível, repassar ao Erário os riscos próprios da atividade 

econômica em face de eventual inadimplemento dos consumidores/usuários, a pretexto 

de fazer valer os princípios da não-cumulatividade, da capacidade contributiva e da 

vedação ao confisco. 



 

 

Por fim, a inadimplência do usuário não constitui excludente legal do tributo, de 

modo que admitir que as vendas inadimplidas pudessem ser excluídas da base de cálculo 

do ICMS implicaria violação direta ao princípio da legalidade tributária, bem como ao 

disposto nos artigos 150, § 6º (1), e 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal (CF) (2). 

Nessa hipótese, o Supremo Tribunal Federal (STF) estaria atuando como legislador 

positivo, modificando as normas tributárias inerentes ao ICMS para instituir benefício 

fiscal em favor dos contribuintes, o que ensejaria violação também ao princípio da 

separação dos Poderes. 

Em síntese, destaca-se que a tese fixada foi a de que a inadimplência do usuário 

não afasta a incidência ou a exigibilidade do ICMS sobre serviços de telecomunicações.” 

 

RE 852796/RS 
 

É compatível com a Constituição Federal (CF) a progressividade simples 

estipulada no art. 20 da Lei 8.212/1991, ou seja, a apuração das contribuições 

previdenciárias devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo 

trabalhador avulso mediante a incidência de apenas uma alíquota — aquela 

correspondente à faixa de tributação — sobre a íntegra do salário de contribuição 

mensal. 

O preceito questionado não incidiu em inconstitucionalidade ao utilizar-se da 

progressividade tributária no âmbito das contribuições previdenciárias devidas pelo 

empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso. Além de a progressividade 

ser compatível com a aludida exação, não se vislumbra, no texto constitucional, 

qualquer restrição a seu uso na disciplina do tributo. A expressão “de forma não 

cumulativa” traduz a opção do legislador pela progressividade simples, portanto, não foi 

eleita a progressividade gradual, tradicionalmente presente, por exemplo, na tabela 

adotada para a apuração do imposto de renda. 

Ademais, não há que se falar que o aumento na contribuição previdenciária seja 

inconstitucional por eventualmente acarretar “decréscimo remuneratório”. De um lado, 

a cláusula da irredutibilidade não se estende aos tributos, porque não implica imunidade 



 

 

tributária. Do outro, os aumentos da carga tributária resultantes da passagem de uma 

faixa para outra podem ser suportados pelo contribuinte, haja vista o aumento de sua 

capacidade contributiva — não há efeito confiscatório, tampouco os aumentos são 

irrazoáveis ou desproporcionais. 

Ao apreciar o Tema 833 da repercussão geral, o Plenário deu provimento a 

recurso extraordinário, declarando, incidentalmente, a constitucionalidade da 

expressão “de forma não cumulativa” constante do caput art. 20 da Lei 8.212/1991. 

 

RE 607886/RJ 
 

Nos termos do que disposto no art. 157, I, da Constituição Federal (CF) (1), 

depreende-se haver o constituinte estabelecido distinção considerados o ente 

competente e o beneficiado pela receita tributária. Embora a competência impositiva 

tenha sido atribuída à União (CF, art. 153, III) (2), cabe aos estados e ao Distrito Federal 

a arrecadação, na fonte, do tributo sobre os rendimentos pagos. No ato de retenção dos 

valores, dá-se a incorporação, ao patrimônio estadual ou distrital, do produto 

arrecadado. 

Desse modo, é dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, 

considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem 

Frise-se que, ao disciplinar a entrega de recursos a ser realizada pela União, 

considerada fração do montante arrecadado a título de Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI e Imposto de Renda - IR, o constituinte decotou, para efeito de 

cálculo, o importe versado no art. 157, I, da CF, o que revela a disponibilidade originária 

e efetiva dos valores pelos estados e Distrito Federal. 

Por fim, sendo as unidades federativas destinatárias do tributo retido, cumpre 

reconhecer-lhes a capacidade ativa para arrecadar o imposto. Por esse motivo, na linha 

de precedente da Corte, cabe à Justiça comum estadual julgar controvérsia envolvendo 

Imposto de Renda retido na fonte, na forma do art. 157, I, da CF, ante a ausência do 

interesse da União sobre ação de repetição de indébito relativa ao tributo. 



 

 

 

RE 574706 ED/PR 
 

A tese, com repercussão geral, fixada no julgamento do RE 574706 (“O ICMS não 

compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”) produz efeitos a 

partir de 15.3.2017 (data da sessão de julgamento), ressalvadas as ações judiciais e 

administrativas protocoladas até essa data. 

A atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes 

e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, recomenda o 

balizamento dos efeitos do que decidido no processo, para preservar a segurança 

jurídica dos órgãos fazendários, ressalvados os casos ajuizados até a data da sessão de 

julgamento, em 15.3.2017.   

A boa-fé, a confiança e a segurança jurídica são princípios fundamentais 

subjacentes à prospecção dos efeitos das decisões judiciais modificadoras da 

jurisprudência até então dominante (v. Informativos STF 856 e 857). Por isso, a 

modulação também pode ser aplicada a casos em que a modificação na orientação 

jurisprudencial ocorre em desfavor da Fazenda Pública.  

O planejamento fazendário deu-se dentro de legítimas expectativas traçadas de 

acordo com a interpretação até então consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

inclusive em sede de recurso repetitivo. 

 

RE 606314/PE 
 

Em se tratando de embalagens, o que deve ser considerado para fins de 

seletividade (art. 153, § 3º, I, da Constituição Federal) é o grau de essencialidade do 

produto a ser acondicionado e não da embalagem propriamente considerada. 

Com efeito, a CF impõe que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) seja 

seletivo em razão da essencialidade do produto, ou seja, a alíquota do imposto levará 

em consideração a importância e necessidade do bem para o consumidor e para a 



 

 

coletividade. Entretanto, a observância à seletividade e a atribuição de alíquota zero aos 

produtos essenciais são fenômenos que não se confundem. 

 É possível que o Poder Executivo, de acordo com as balizas impostas pelo 

legislador, estabeleça alíquotas reduzidas, superiores a zero, a produtos considerados 

essenciais, sem que isso afronte o princípio da seletividade. Dessa forma, a 

essencialidade do produto não é apenas atendida quando a ele for atribuída a alíquota 

zero, podendo haver uma gradação razoável nas alíquotas e, ainda assim, respeitar-se a 

seletividade. 

Assim, é constitucional a fixação de alíquotas de IPI superiores a zero sobre 

garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizados para o acondicionamento de 

produtos essenciais. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

ADPF 219/DF 
 

Entre os princípios que regem o microssistema processual dos juizados especiais 

federais — versados na Lei 9.099/1995 e na Lei 10.259/2001 — estão os da simplicidade, 

da economia processual e da celeridade. A legislação potencializa o acesso à Justiça. Em 

regra, é do credor a iniciativa nas execuções civis, cabendo-lhe instruir a execução com 

os cálculos da obrigação materializada no título. Apesar disso, não há vedação legal a 

que se exija a colaboração do executado, principalmente quando se trata de ente da 

Administração Pública federal. 

No âmbito dos referidos juizados, tudo indica ser possível a inversão da ordem. 

A relação estabelecida entre o particular que procura o juizado e a União é 

evidentemente assimétrica. Logo, impõe-se potencializar os poderes conferidos pelo 

Código de Processo Civil (CPC) ao magistrado para restabelecer a efetiva igualdade entre 

as partes. No mais, a leitura atual do papel exercido pela Administração Pública dá 

primazia ao interesse público primário. A própria legislação dos juizados pressupõe que 

a Administração agirá no intuito de buscar a efetividade dos direitos dos administrados. 



 

 

Exigir que exista sempre a intervenção de perito designado pelo juízo revela 

incompatibilidade com os princípios da economia processual, da celeridade e da 

efetividade do processo. A nomeação de perito representa custo ao Erário com os 

honorários correspondentes. Além disso, os cálculos efetuados deverão ser 

posteriormente revistos pela própria Administração fazendária a fim de verificar o 

acerto do valor apurado. De igual modo, se o exequente apresentar valor excessivo, 

como devido, pois, caberá à Fazenda declarar de imediato o valor que entenda correto. 

Em última análise, o dever de colaboração imputável ao Estado decorre dos princípios 

da legalidade, da moralidade, da eficiência, e do subprincípio da economicidade. Por 

fim, o credor pode fazer absoluta questão da realização dos cálculos por terceiro 

imparcial. Em tais hipóteses, dependentes de requerimento do exequente, o processo 

legal conduz ao reconhecimento dessa prerrogativa, incumbindo ao Estado viabilizar a 

atuação do perito. 

Na espécie, trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental 

ajuizada em face de um conjunto de decisões judiciais proferidas por juizados especiais 

federais que atribuem à União o ônus de apurar ou indicar, nos processos em que figurar 

como executada, o valor devido à parte exequente  (Informativo 831). 

Com isso, não ofende a ordem constitucional determinação judicial de que a 

União proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução nos 

processos em tramitação nos juizados especiais cíveis federais, ressalvada a 

possibilidade de o exequente postular a nomeação de perito. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

RHC 170843 AgR/SP 
 

A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu 

direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da 

abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 



 

 

Ademais, na linha de precedentes do STF, a falta da advertência ao direito ao 

silêncio, no momento em que o dever de informação se impõe, torna ilícita a prova. Isso 

porque o privilégio contra a auto-incriminação (nemo tenetur se detegere), erigido em 

garantia fundamental pela Constituição, importou compelir o inquiridor, na polícia ou 

em juízo, ao dever de advertir o interrogado acerca da possibilidade de permanecer 

calado. 

Dessa forma, qualquer suposta confissão firmada, no momento da abordagem, 

sem observação ao direito ao silêncio, é inteiramente imprestável para fins de 

condenação e, ainda, invalida demais provas obtidas através de tal interrogatório. 

Assim, não se admite condenação baseada exclusivamente em declarações 

informais prestadas a policiais no momento da prisão em flagrante. 

 

HC 194677/SP 
 

Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de 

negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos.  

Não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do acordo de não 

persecução penal (ANPP), a defesa pode requerer o reexame de sua negativa, nos 

termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, não sendo legítimo, em regra, 

que o Judiciário controle o ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa 

ao órgão superior no MP. Isso porque a redação do art. 28-A, § 14, do CPP determina a 

iniciativa da defesa para requerer a sua aplicação. 

CPP: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado 

confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem 

violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o 

Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as 

seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)  



 

 

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo 

de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos 

a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. 

Dessa forma, o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a 

obrigação de ofertar acordo de não persecução penal. 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NOVAS SÚMULAS 
 

SÚMULA N. 649 

Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas 

ao exterior. 

 

JURISPRUDÊNCIA EM TESES 
 

EDIÇÃO N. 171 – DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - II 
 

1) Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido do acordão embargado. (Súmula n. 168/STJ). 

2) Em embargos de divergência, os acórdãos paradigmas estão restritos a decisões 

proferidas em recursos e ações de competência originária do STJ, excluídos os 

acórdãos proferidos em ações com natureza jurídica de garantia constitucional, 

tais como: habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de 

segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e 

mandado de injunção. 

3) A concessão de habeas corpus de ofício, nos embargos de divergência, encontra 

óbice tanto no fato de o relator não possuir autoridade para, em decisão 

monocrática, desconstituir o resultado de acórdão proferido por outra turma 

julgadora, quanto no fato de a seção não deter competência constitucional para 

conceder habeas corpus contra acórdão de turma do próprio Tribunal. 



 

 

4) Não se presta a justificar embargos de divergência o dissídio com acórdão de 

turma ou seção que não mais tenha competência para a matéria neles versada. 

(Súmula n. 158/STJ). 

5) Aplica-se o enunciado da Súmula n. 158/STJ, mesmo após a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil de 2015. 

6) É incabível a interposição de embargos de divergência contra acórdão proferido 

em anteriores embargos de divergência. 

7) Para fins de embargos de divergência, é irrelevante a ocorrência de fatos 

posteriores ao julgamento do recurso especial e que tenham alterado 

substancialmente a base fática da relação jurídica examinada. 

8) A admissão de embargos de divergência não enseja o sobrestamento de recursos 

que versem sobre o mesmo tema. 

9) É impossível a aplicação do princípio da fungibilidade para que os embargos de 

divergência sejam convertidos em agravo interno diante da ausência de dúvida 

objetiva acerca da modalidade recursal a ser interposta contra a deliberação 

unipessoal, caracterizando-se, portanto, a ocorrência de erro grosseiro. 

10) É necessário o recolhimento de custas no momento da interposição de embargos 

de divergência, nos termos da Lei n. 11.636/2007 e das resoluções do Superior 

Tribunal de Justiça que dispõem sobre as custas judiciais devidas nos processos 

de competência originária ou recursal. 

 

EDIÇÃO N. 172 – DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - III 
 

1) A admissão dos embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja 

atual, isto é, contemporâneo ou superveniente ao momento da interposição do 

recurso. 

2) Tratando-se de discussão travada no plano dos fatos, inadmissíveis são os 

embargos de divergência, principalmente nas questões fáticas não tratadas no 

âmbito do acórdão embargado, pois o seu pressuposto é a existência de teses 

de direito conflitantes incidentes sobre fatos similares. 

3) É possível interpor embargos de divergência com o propósito de uniformizar 

teses jurídicas de direito processual, ainda que não haja semelhança entre os 



 

 

fatos da causa tratada no acórdão embargado e os analisados nos acórdãos 

paradigmas. 

4) Não incidem os enunciados das Súmulas n. 315 e 316/STJ, que preconizam o não 

cabimento dos embargos de divergência quando não examinado o mérito do 

recurso especial, quando o objeto da divergência não é a questão de fundo do 

apelo especial, mas sim a regra processual relativa ao requisito de 

admissibilidade recursal. 

5) A ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial nos embargos de 

divergência, conforme disposto nos art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil 

de 2015 (CPC/2015) e art. 266, § 4º, do Regimento Interno do STJ, constitui vício 

substancial insanável, sendo descabida a incidência do parágrafo único do art. 

932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação. 

6) A realização do cotejo analítico entre o acórdão embargado e o aresto 

paradigma, com a demonstração da similitude fática e jurídica, é requisito de 

admissibilidade dos embargos de divergência. 

7) Na análise de admissão de embargos de divergência, considera-se vício 

substancial insanável a ausência de oportuna juntada de cópia do inteiro teor de 

acórdãos paradigmas, para a demonstração do dissídio jurisprudencial. 

8) A simples menção ao Diário da Justiça em que foram publicados os acórdãos 

paradigmas, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados 

encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores (internet), não 

supre a exigência da citação do repositório, oficial ou autorizado, de 

jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada para 

comprovação de dissídio nos embargos de divergência, uma vez que se trata de 

órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. 

9) Não é cabível a indicação de julgado proferido em conflito de competência como 

paradigma para comprovar o dissídio jurisprudencial em embargos de 

divergência. 

10) O argumento proferido em obiter dictum sobre o mérito no acórdão embargado, 

por tratar apenas de reforço de argumentação, não tem o condão de caracterizar 

o dissídio jurisprudencial para o fim de autorizar a interposição de embargos de 

divergência. 



 

 

11) Não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na 

Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única 

tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras 

seções. 

 

PESQUISA PRONTA STJ 
 

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

Justiça divulgou 23 novos entendimentos do tribunal, preparada pela sua Secretaria de 

Jurisprudência. 

Vamos aos mais importantes: 

DIREITO ADMINISTRATIVO – POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Sob relatoria do ministro Francisco Falcão, a Segunda Turma afirmou no 

julgamento do REsp 1.905.468 que o "entendimento desta Corte de que 'a ação social a 

que se refere o artigo 26 da Lei 10.522/2002 é referente às ações que objetivam atender 

a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do 

poder público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193o, 

194o 196o, 201o, 203o, 205o, 215o e 217o (alimentação, moradia, segurança, proteção 

à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade 

social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto)". 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PODER POLÍCIA  
 

A Primeira Turma, em caso relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, frisou que 

"a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido de que a obrigatoriedade 

da dupla notificação prevista nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro 

aplica-se no procedimento de imposição de multa por ausência de identificação do 

responsável pela condução do veículo por ocasião do cometimento de infração de 

trânsito." (REsp 1.849.050) 



 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÕES DO DIREITO DE 
PROPRIEDADE  
 

No julgamento AgInt no AREsp 656.568, relatado pelo ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, a Primeira Turma concluiu que "é quinquenal o lapso temporal máximo de 

pretensões acerca da indenização por limitações administrativas nos termos do artigo 

10 do DL 3.365/1941, bem como do artigo 1º do Decreto 20.910/1932". 

 

DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

A Terceira Turma, em caso relatado pelo ministro Villas Bôas Cueva, frisou que 

"o entendimento do STJ é no sentido de que gera dano moral indenizável a conduta do 

hospital que exige cheque caução para o atendimento emergencial de familiar, pois 

evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação 

psicológica" (AgInt no AREsp 1.569.918). 

 

DIREITO CIVIL – FAMÍLIA 
 

No julgamento AgInt no AREsp 1.721.700, relatado pelo ministro Antonio Carlos 

Ferreira, a Quarta Turma estabeleceu que "inexistindo a prova pericial capaz de 

propiciar certeza quase absoluta do vínculo de parentesco (exame de impressões do 

DNA), diante da recusa dos avós e dos irmãos paternos do investigado em submeter-se 

ao referido exame, comprova-se a paternidade mediante a análise dos indícios e 

presunções existentes nos autos". 

 

DIREITO CIVIL – CONTRATOS 
 

A Terceira Turma, em caso relatado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze (AgInt 

no REsp 1.908.879), lembrou que, "consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o 

comando da Súmula 389, o qual impõe o pagamento do custo do serviço como requisito 

de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade 



 

 

anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também 

aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de 

participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental". 

 

DIREITO CIVIL – FAMÍLIA 
 

A Quarta Turma, em caso relatado pelo desembargador convocado Lázaro 

Guimarães, AgInt no REsp 1.520.454), lembrou que "em que pese o artigo 42, parágrafo 

6º, do ECA estabelecer ser possível a adoção ao adotante que, após inequívoca 

manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento de adoção, a 

jurisprudência evoluiu progressivamente para, em situações excepcionais, reconhecer a 

possibilidade jurídica do pedido de adoção póstuma, quando, embora não tenha 

ajuizado a ação em vida, ficar demonstrado, de forma inequívoca, que, diante de longa 

relação de afetividade, o falecido pretendia realizar o procedimento.  

Segundo os precedentes desta Corte, a comprovação da inequívoca vontade do 

falecido em adotar segue as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva: o 

tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição".  

 

DIREITO CIVIL – CONTRATOS 
 

Sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, a Terceira Turma, no 

julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.673.235, frisou que, "nos termos da 

jurisprudência desta Casa, o verbete número 308 da Súmula do STJ se aplica às hipotecas 

que recaiam sobre imóveis residenciais, não incidindo nos casos em que a garantia 

recaia sobre imóvel comercial". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO 
 

A Segunda Turma, em caso relatado pelo ministro Francisco Falcão, frisou que, 

"embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam 

impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos 



 

 

oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à 

manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a 

proteção da impenhorabilidade." (REsp 1.860.120) 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO 
 

Sob relatoria do ministro Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma afirmou no 

julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1.716.966 que, "o juiz pode, de ofício, 

independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial 

quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar se os cálculos 

apresentados estão em desacordo com o título em execução". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – LEGITIMIDADE 
 

No julgamento AgInt nos EDcl no REsp 1.753.227, relatado pelo ministro Moura 

Ribeiro, a Terceira Turma esclareceu que "o Ministério Público possui legitimidade para 

a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional 

para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva". 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  
 

A Segunda Turma, em caso relatado pelo ministro Herman Benjamin, discorreu 

sobre a majoração de honorários em recursos interpostos cumulativamente. Ele 

explicou que, "de acordo com a interpretação dada pelo STJ, a majoração dessa verba 

ocorre sempre que inaugurada nova instância recursal, e não em todos os recursos que 

tramitam nessa mesma instância". 

O magistrado lembrou que, como decorrência da teoria do isolamento dos atos 

processuais, a majoração dos honorários de sucumbência também está sujeita à 

preclusão (EDcl no AREsp 1.534.968). 



 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – AÇÃO PENAL  
 

No julgamento do AgRg no RHC 87.068, relatado pelo ministro Jorge Mussi, a 

Quinta Turma esclareceu que "os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de 

que a cobrança indevida de honorários por médicos do Sistema Único de Saúde acarreta 

prejuízos financeiros apenas ao particular, e não ao estabelecimento hospitalar ou ao 

sistema de saúde administrado pela União, razão pela qual compete à Justiça Estadual 

processar e julgar a ação penal correspondente". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – INQUÉRITO POLICIAL  
 

Sob relatoria do ministro Og Fernandes, a Corte Especial afirmou no julgamento 

do QO na CauInomCrim 26 que, "a jurisprudência desta Corte Especial admite o 

deferimento do pedido de afastamento cautelar de magistrado por decisão monocrática 

do relator, ainda no curso da fase investigativa, com posterior submissão da decisão ao 

referendo do órgão colegiado". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – EXECUÇÃO PENAL  
 

Sob relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a Terceira Seção, no 

julgamento AgRg no CC 169.736, decidiu que "a concessão do benefício da progressão 

de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à 

ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema ou, 

ainda, à superação de eventual conflito de competência suscitado". 

O relator afirmou que tal entendimento jurisprudencial "deriva da interpretação 

sistemática dos dispositivos legais que norteiam o ingresso no Sistema Penitenciário 

Federal, os quais demonstram a absoluta incompatibilidade entre os motivos que 

autorizam a inclusão do preso e os benefícios liberatórios da execução". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – SUJEITOS PROCESSUAIS  
 



 

 

A Quinta Turma, em caso relatado pelo ministro Ribeiro Dantas (RHC 112.074), 

citou precedente da Sexta Turma para explicar que "o peculato corresponde à infração 

penal praticada por funcionário público contra a administração em geral. Denominado 

crime próprio, exige a condição de funcionário público como característica especial do 

agente – de caráter pessoal – elementar do crime, admitindo-se o concurso de agentes 

entre funcionários públicos e terceiros, desde que esses tenham ciência da condição 

pessoal daqueles, pois referida condição é elementar do crime em tela". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – RECURSOS  
 

Sob relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma, no julgamento do 

AgRg no HC 641.770, decidiu que "a interposição do recurso cabível contra o ato 

impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão 

somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de 

locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio 

e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.  

Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das 

questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a 

matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PREVENTIVA  
 

A Sexta Turma, em caso relatado pela ministra Laurita Vaz, frisou que "em que 

pese o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro ter pena máxima 

cominada em abstrato inferior a quatro anos, a prisão preventiva é admitida diante da 

reincidência do flagrado, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo 

Penal". (RHC 132.611). 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – COMPETÊNCIA   
 



 

 

Sob relatoria do ministro Felix Fischer, a Terceira Seção afirmou no julgamento 

do AgRg no CC 149.399 que, "para que se configure o conflito de competência, faz-se 

mister a manifestação expressa de dois ou mais juízos considerando-se, 

concomitantemente, competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito 

negativo)". 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PRESCRIÇÃO   
 

No julgamento do AgRg no AREsp 1.814.270, relatado pelo ministro João Otávio 

de Noronha, a Quinta Turma citou entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) 

para esclarecer que, "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão 

condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença de 

primeiro grau, mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta 

(STF, HC 176.473/RR)". 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL  
 

No julgamento AgInt no REsp 1.814.906, relatado pelo ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, a Primeira Turma esclareceu que "esta Corte Superior de Justiça entende 

que o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal 

como o SerasaJUD, nos termos do artigo 782, parágrafo 3º do Código Fux, não pode ser 

recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de 

execução fiscal". 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

INFO 694 - RMS 65.757-RJ 
 

A orientação da jurisprudência do STJ é no sentido de que a simples existência 

de contratação temporária não significa, por si só, a preterição a direito do aprovado 

em concurso público, e isso porque além de ter assento constitucional, ou seja, ser uma 



 

 

situação permitida pela lei maior do país, o que denota a sua regularidade intrínseca, a 

ilegalidade da contratação somente ocorrerá quando não observados os requisitos da 

lei de regência da respectiva unidade federativa. 

No caso analisado, o contexto da demanda revela, de um lado, que a 

Administração Pública local agiu com bastante clareza ao arregimentar candidatos para 

um certame no qual não havia vagas disponíveis, fato que não é debelado, por outro 

lado, com a contratação temporária de terceiros decorrente da excepcionalidade da 

situação, ainda atual, da pandemia decorrente do vírus Sars-CoV-2, causador da covid-

19. 

Pesa considerar ainda que a contratação temporária questionada teve origem 

em demanda judicial ajuizada justamente com o escopo da necessidade temporária 

gerada pelo advento da pandemia. 

Isso corrobora ainda a inexistência de preterição ilegal, forte na jurisprudência 

desta Corte que assim compreende quando a nomeação decorre de determinação 

judicial. 

Normalmente os casos concretos avaliados referem-se à inobservância da ordem 

classificatória, mas como isso advém de decisão judicial então não haveria ilegalidade 

na prática administrativa, como no caso do AgInt no RMS 55.701/GO (Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 

No presente caso, embora a situação fática seja distinta, a razão é a mesma, 

porque a Administração Pública local somente procedeu à contratação em virtude de 

ordem judicial, o que igualmente retira do fato a pecha da preterição ilegal. 

A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções do cargo 

de enfermeiro, em decorrência da pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, e 

determinada por decisão judicial, não configura preterição ilegal e arbitrária nem enseja 

direito a provimento em cargo público em favor de candidato aprovado em cadastro de 

reserva. 

 



 

 

INFO 695 - REsp 1.925.492-RJ 
 

Na origem, trata-se de Ação por Improbidade na qual o Juízo de primeiro grau 

indeferiu o pedido de depoimento pessoal da ré, o que resultou na interposição de 

Agravo de Instrumento. O Recurso não foi conhecido sob o fundamento de que seria 

"inaplicável na hipótese o disposto no artigo 19, parágrafo 1º da Lei n. 4.717/1965, já 

que se refere às Ações Populares" e "a Decisão hostilizada não se enquadra no rol 

taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil". 

Esse entendimento contraria a orientação, consagrada no STJ, de que "O Código 

de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma subsidiária à Lei de Improbidade 

Administrativa. Microssistema de tutela coletiva" (REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.8.2013). 

A ideia do microssistema de tutela coletiva foi concebida com o fim de assegurar 

a efetividade da jurisdição no trato dos direitos coletivos, razão pela qual a previsão do 

artigo 19, § 1º, da Lei da Ação Popular ("Das decisões interlocutórias cabe agravo de 

instrumento") se sobrepõe, inclusive nos processos de improbidade, à previsão 

restritiva do artigo 1.015 do CPC/2015. 

Na mesma direção: "Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como 

normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou 

Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se 

comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, 

a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar 

direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados 

com o escopo de 'propiciar sua adequada e efetiva tutela'" (art. 83 do CDC)" (REsp 

695.396/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 27.4.2011). 

Assim, deve-se aplicar à Ação por Improbidade o mesmo entendimento já 

adotado em relação à Ação Popular, como sucedeu, entre outros, no seguinte 

precedente: "A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo 

a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da 

Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, 



 

 

notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele 

recurso em 'outros casos expressamente referidos em lei'" (AgInt no REsp 1.733.540/DF, 

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019). Na mesma direção: REsp 

1.452.660/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.4.2018. 

Assim, aplica-se à ação de improbidade administrativa o previsto no artigo 19, § 

1º, da Lei da Ação Popular, segundo o qual das decisões interlocutórias cabe agravo de 

instrumento. 

 

INFO 695 - REsp 1.929.230-MT 
 

Há no Superior Tribunal de Justiça julgados afirmando a possibilidade da adoção 

das chamadas medidas atípicas no âmbito da execução, desde que preenchidos certos 

requisitos. Nesse sentido: "O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira 

nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar 

quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo 

executivo [...] O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e 

efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias 

para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária (art. 139, IV)" (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). 

Há, também, decisão da Primeira Turma indeferindo as medidas atípicas, mas 

mediante expressa referência aos fatos da causa. Afirmou-se no julgado: "O TJ/PR deu 

provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Foz do 

Iguaçu/PR contra a decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de medidas aflitivas 

de inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, de suspensão do 

direito de dirigir e de apreensão do passaporte. O acórdão do TJ/PR, ora apontado como 

ato coator, deferiu as indicadas medidas no curso da Execução Fiscal. Ao que se dessume 

do enredo fático-processual, a medida é excessiva. Para além do contexto econômico 

de que se lançou mão anteriormente, o que, por si só, já justificaria o afastamento das 

medidas adotadas pelo Tribunal Araucariano, registre-se que o caderno processual 



 

 

aponta que há penhora de 30% dos vencimentos que o réu aufere na Companhia de 

Saneamento do Paraná-SANEPAR. Além disso, rendimentos de sócio-majoritário que o 

executado possui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda.-EPP também foram levados a 

bloqueio" (HC 45.3870/PR, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

DJe 15.8.2019). 

Além de fazer referência aos fatos da causa, essa última decisão, da Primeira 

Turma, foi proferida em Execução Fiscal. Diversamente, no caso dos autos trata-se de 

cumprimento de sentença proferida em Ação por Improbidade Administrativa, 

demanda que busca reprimir o enriquecimento ilícito, as lesões ao erário e a ofensa aos 

princípios da Administração Pública. 

Ora, se o entendimento desta Corte - conforme jurisprudência supra destacada 

- é no sentido de que são cabíveis medidas executivas atípicas a bem da satisfação de 

obrigações de cunho estritamente patrimonial, com muito mais razão elas devem ser 

admitidas em casos onde o cumprimento da sentença se dá a bem da tutela da 

moralidade e do patrimônio público. Superada a questão da impossibilidade de adoção 

de medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial pela jurisprudência dessa 

Corte, não há como não considerar o interesse público na satisfação da obrigação um 

importante componente na definição pelo cabimento (ou não) delas à luz do caso 

concreto. 

Os parâmetros construídos pela Terceira Turma, para aplicação das medidas 

executivas atípicas, encontram largo amparo na doutrina se revelam adequados, 

também, no cumprimento de sentença proferida em Ação por Improbidade. 

Conforme tem preconizado a Terceira Turma: "A adoção de meios executivos 

atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor 

possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por 

meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese 

concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da 

proporcionalidade" (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

DJe 26.4.2019). 



 

 

Consigne-se que a observância da proporcionalidade não deve ser feita em 

abstrato, a não ser que as instâncias ordinárias expressamente declarem o artigo 139, 

IV, do CPC/2015, inconstitucional. Não sendo o caso, as balizas da proporcionalidade 

devem ser observadas com referência ao caso concreto, nas hipóteses em que as 

medidas atípicas se revelem excessivamente gravosas, por exemplo, causando prejuízo 

ao exercício da profissão. 

Em síntese, são cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial 

no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. 
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Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Ministro de 

Estado da Justiça que, ao declarar o impetrante anistiado político, fixou a reparação 

econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, 

cujo valor fora obtido em pesquisa de mercado e não levara em consideração a perda 

do cargo público, por motivação exclusivamente política, como reconhecido no 

processo administrativo pertinente. 

O art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Federal de 1988 assegura ao anistiado político, atingido profissionalmente, por 

motivação política, a indenização correspondente ao valor que receberia se ainda 

estivesse na ativa, e a Lei n. 10.559, de 13/11/2002, em seus arts. 6º e 7º, ao 

regulamentar o referido dispositivo constitucional, estabeleceu duas formas de 

reparação econômica, de caráter indenizatório, devidas aos anistiados e não cumuláveis 

entre si: (I) prestação única; e (II) prestação mensal, permanente e continuada, sendo a 

primeira devida àqueles anistiados que não puderam comprovar vínculo com atividade 

laboral, e a segunda, àqueles com vínculo profissional à época da perseguição política, 

que não optarem por parcela única. 

As normas que disciplinam a matéria asseguram, aos anistiados que tiveram 

interrompida a sua carreira profissional, a indenização equivalente aos rendimentos 

mensais que perceberiam, caso não tivessem sofrido perseguição política, respeitados, 



 

 

ainda, os regimes jurídicos, as graduações e as promoções que seriam alcançadas, assim 

como demais direitos e vantagens relativos à categoria. 

Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 10.559/2002, para a fixação do valor da 

prestação mensal devem ser utilizadas informações prestadas por empresas, sindicatos, 

conselhos profissionais, entidades da administração indireta a que o anistiado político 

estava vinculado ao sofrer a punição, sobre o valor que hoje receberia ele, caso não 

tivesse sido alvo de perseguição política, ou prestadas pelo órgão em que atuava o 

servidor público. Dessa forma, o Setor de Recursos Humanos dos órgãos públicos pode 

atestar, oficialmente, a carreira, o cargo e o posicionamento do servidor, com todas as 

referências específicas que ele atingiria, no quadro funcional. 

Nessa perspectiva, a fixação do quantum indenizatório por pesquisa de mercado, 

baseado em informações disponibilizadas por institutos de pesquisa, deve ser supletiva, 

utilizada apenas quando não há, por outros meios, como se estipular o valor da 

prestação mensal, permanente e continuada, o que não ocorre, no caso, seja ante a 

determinação do art. 6º, caput, da Lei n. 10.559/2002, no sentido de que "o valor da 

prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da remuneração que o 

anistiado político receberia se na ativa estivesse", seja porque, na forma do art. 37, X, 

da CF/1988, a remuneração de servidor público só pode ser fixada ou alterada por lei 

específica, seja, enfim, porque o cargo do impetrante não foi sumariamente extinto, 

mas, por força de lei, transformado em outro. 

Com isso, no tocante ao valor da reparação mensal devida aos anistiados 

políticos, a fixação do quantum indenizatório por pesquisa de mercado, deve ser 

supletiva, utilizada apenas quando não há, por outros meios, como se estipular o valor 

da prestação mensal, permanente e continuada. 

 

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR 
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Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade daquele que não seja filiado à 

associação autora para a execução da sentença proferida em ação civil pública. 

A atuação das associações em processos coletivos pode se verificar de duas 

maneiras: (a) por meio da ação coletiva ordinária, hipótese de representação 

processual, com base no permissivo contido no artigo 5º, inciso XXI, da CF/1988; ou (b) 

ou na ação civil pública, agindo a associação nos moldes da substituição processual 

prevista no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública. 

Esta Corte, a partir deste julgamento, firma o entendimento de que todos os 

substituídos numa ação civil pública que tem por objeto a tutela de um direito individual 

homogêneo, possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença, e que esses 

substituídos são todos aqueles interessados determináveis que se unem por uma 

mesma situação de fato. 

Vale destacar que os direitos individuais homogêneos (art. 81, parágrafo único, 

III do CDC) são direitos subjetivos individuais tutelados coletivamente em razão de 

decorrerem de uma mesma origem, resultam "não de uma contingência imposta pela 

natureza do direito tutelado, e sim de uma opção política legislativa, na busca de 

mecanismos que potencializem a eficácia da prestação jurisdicional". 

Também é certo que a coisa julgada formada nas ações coletivas fundadas em 

direitos individuais homogêneos é estabelecida pela legislação (art. 103, III, do CDC), 

portanto, proposta uma ação coletiva fundada em direitos individuais homogêneos, já 

se sabe que a sentença irá formar coisa julgada pro et contra em relação aos legitimados 

coletivos, enquanto terá efeitos erga omnes no caso de procedência do pedido 

(secundum eventum litis). 

Importante, ademais, ressaltar que a sentença de uma ação coletiva fundada em 

direitos individuais homogêneos será sempre genérica, fixando apenas a 

responsabilidade do réu pelos danos causados (art. 95, do CDC). 

Sendo assim, em ação civil pública proposta por associação, na condição de 

substituta processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença 



 

 

todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem 

filiados à associação promovente. 
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A questão consiste em definir se, à luz das alterações promovidas pelo Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, quanto ao regime das incapacidades, reguladas pelos arts. 

3º e 4º do Código Civil, é possível declarar como absolutamente incapaz adulto que, por 

causa permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de 

modo voluntário e consciente. 

A Lei n. 13.146/2015 tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das 

pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou 

seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de 

deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. 

Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3º, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o 

instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, 

contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto. 

Em síntese, é inadmissível a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com 

enfermidade ou deficiência mental. 
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Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar, e não 

enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 



 

 

Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos 

comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde, 

porquanto a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na Saúde Suplementar, se dá 

durante a internação hospitalar (abrangido o home care), na quimioterapia oncológica 

ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar (e 

correlacionados), e naqueles relacionados a procedimentos listados no Rol da ANS. É a 

interpretação dos arts. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN n. 338/2013 da 

ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN n. 465/2021). 

As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, 

conforme previsão do art. 35-G da Lei n. 9.656/1998. Ademais, em casos de 

incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há 

evidente prevalência da lei especial nova. 

A previsão legal do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 não impede a oferta de 

medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por 

liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde 

ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme 

regulamentação da RN n. 310/2012 da ANS. 

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está 

fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), 

garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de 

instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

De acordo com a RN n. 338/2013 da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), vigente à época dos fatos (hoje, RN n. 465/2021), a qual atualiza o Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura 

assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, medicamento de uso 

domiciliar é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente 

externo ao de unidade de saúde. 



 

 

No caso, o medicamento "Viekira Pak", indicado para o tratamento da Hepatite-

C virótica crônica, é de uso oral. De fato, é um fármaco constituído por comprimidos, os 

quais podem ser ingeridos em domicílio. 

Logo, como o tratamento medicamentoso é realizado em ambiente externo ao 

de unidade de saúde (uso domiciliar), não há como afastar a limitação do art. 10, VI, da 

Lei n. 9.656/1998, que, por sua vez, foi também prevista contratualmente. 

Assim, conclui-se que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento 

de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e 

correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência 

Nacional de Saúde para esse fim. 
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A omissão de socorro incontestavelmente possui elevada gravidade social, tanto 

que constitui o crime omissivo tipificado no art. 135 do Código Penal, ou, ainda, pode 

configurar conduta criminosa prevista no Código de Trânsito Brasileiro (arts. 304 e 305). 

De fato, considerando a solidariedade um imperativo de ordem moral, de sua 

ausência pode decorrer um dever jurídico, como na omissão de socorro. Assim, todos 

são obrigados a agir para ajudar alguém que se encontre em estado de perigo, na 

medida de suas possibilidades, ou seja, sem risco pessoal. 

No entanto, relevante ressaltar que, por afastar a necessidade da demonstração 

do dano moral, a presunção judicial dificulta a defesa do réu. Diante disso, a dedução 

lógica da ocorrência do dano deve ser restrita a casos muito específicos de ofensa a 

direitos da personalidade. 

Segundo dispõe o art. 944 do CC/2002, a indenização deve somente reparar o 

dano daquele que foi atingido, na correta medida do prejuízo suportado. 



 

 

Importa destacar que, para ser caracterizado o dano moral, deve-se previamente 

traçar o limite entre os meros incômodos da vida em sociedade e os fatos ensejadores 

da indenização. 

Conquanto reconhecer que a evasão do réu do local do acidente pode, de fato, 

causar ofensa à integridade física e psicológica da vítima, verifica-se também a 

possibilidade de, dependendo do contexto fático, não existir violação a direito da 

personalidade, razão pela qual há relevância em avaliar as particularidades envolvidas 

em cada caso concreto. 

Realmente, haverá circunstâncias em que a fuga do réu, sem previamente 

verificar se há necessidade de auxílio aos demais envolvidos no acidente, superará os 

limites do mero aborrecimento e, por consequência, importará na devida compensação 

pecuniária do sofrimento gerado. Por outro lado, é possível conceber situação 

hipotética em que a evasão do réu do local do sinistro não causará transtorno emocional 

ou psicológico à vítima. 

É prudente, portanto, averiguar as peculiaridades que envolvem o caso concreto 

para constatação do dano moral, tais como: I) se alguém se feriu gravemente; II) se 

houve pronto socorro por terceiros; III) se a pessoa ferida estava consciente após o 

acidente; IV) se, em decorrência do atraso do socorro, houve alguma sequela e qual sua 

extensão; e v) se a vítima possuía condição física e emocional de conseguir sozinha 

ajuda, entre outros fatores. 

Sob esse prisma, o contexto do ato ilícito e suas consequências danosas, assim 

como o nexo causal, devem ser devidamente examinados pelo julgador por intermédio 

das alegações das partes e das provas produzidas, atendendo aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

Feitas essas considerações, a omissão de socorro, por si, não configura hipótese 

de dano moral in re ipsa, sob pena de negar vigência ao disposto nos arts. 186 e 927 do 

CC/2002. 
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De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, é possível a modificação do 

regime de bens escolhido pelo casal - autorizada pelo art. 1.639, § 2º, do CC/2002 - ainda 

que o casamento tenha sido celebrado na vigência do Código Civil anterior. Para tanto, 

estabelece a norma precitada que ambos os cônjuges devem formular pedido motivado, 

cujas razões devem ter sua procedência apurada em juízo, resguardados os direitos de 

terceiros. 

A melhor interpretação que se pode conferir ao referido artigo é aquela no 

sentido de não se exigir dos cônjuges justificativas ou provas exageradas, sobretudo 

diante do fato de a decisão que concede a modificação do regime de bens operar 

efeitos ex nunc. 

Isso porque, na sociedade conjugal contemporânea, estruturada de acordo com 

os ditames assentados na Constituição de 1988, devem ser observados - seja por 

particulares, seja pela coletividade, seja pelo Estado - os limites impostos para garantia 

da dignidade da pessoa humana, dos quais decorrem a proteção da vida privada e da 

intimidade, sob o risco de, em situações como a que ora se examina, tolher 

indevidamente a liberdade dos cônjuges no que concerne à faculdade de escolha da 

melhor forma de condução da vida em comum. 

Destarte, no particular, considerando a presunção de boa-fé que beneficia os 

consortes e a proteção dos direitos de terceiros conferida pelo dispositivo legal em 

questão, bem como que os recorrentes apresentaram justificativa plausível à pretensão 

de mudança de regime de bens e acostaram aos autos farta documentação (certidões 

negativas), revela-se despicienda a juntada da relação pormenorizada de seus bens. 

Assim, em resumo, a apresentação da relação pormenorizada do acervo 

patrimonial do casal não é requisito essencial para deferimento do pedido de alteração 

do regime de bens. 
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O direito ao nome é um dos elementos estruturantes dos direitos da 

personalidade e da dignidade da pessoa humana, pois diz respeito à própria identidade 

pessoal do indivíduo, não apenas em relação a si, como também em ambiente familiar 

e perante a sociedade. 

Conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as 

hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, o STJ tem reiteradamente 

flexibilizado essas regras, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança 

jurídica e a terceiros. 

Nomear o filho é típico ato de exercício do poder familiar, que pressupõe 

bilateralidade, salvo na falta ou impedimento de um dos pais, e consensualidade, 

ressalvada a possibilidade de o juiz solucionar eventual desacordo entre eles, 

inadmitindo-se, na hipótese, a autotutela. 

O ato do pai que, conscientemente, desrespeita o consenso prévio entre os 

genitores sobre o nome a ser de dado ao filho, acrescendo prenome de forma unilateral 

por ocasião do registro civil, além de violar os deveres de lealdade e de boa-fé, configura 

ato ilícito e exercício abusivo do poder familiar, sendo motivação bastante para autorizar 

a exclusão do prenome indevidamente atribuído à criança. 

É irrelevante apurar se o acréscimo unilateralmente promovido pelo genitor por 

ocasião do registro civil da criança ocorreu por má-fé, com intuito de vingança ou com 

o propósito de, pela prole, atingir à genitora, circunstâncias que, se porventura 

verificadas, apenas servirão para qualificar negativamente a referida conduta. 

Em síntese, é admissível a exclusão de prenome da criança na hipótese em que 

o pai informou, perante o cartório de registro civil, nome diferente daquele que havia 

sido consensualmente escolhido pelos genitores. 
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O Código Civil prevê no art. 685: Conferido o mandato com a cláusula "em causa 

própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer 

das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir 

para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades 

legais. 

Pode-se afirmar que, quanto à natureza jurídica, a procuração em causa própria, 

tal como a ordinária procuração, é negócio jurídico unilateral. Trata-se, a rigor, do 

chamado negócio jurídico de procura, de que resulta o instrumento de procuração. 

A noção exata do instituto se evidencia ao se comparar a procuração e o 

mandato. De fato, é de toda conveniência não se confundir os institutos, notadamente 

por possuírem naturezas jurídicas diversas: a procuração é negócio jurídico unilateral; o 

mandato, como contrato que é, apresenta-se como negócio jurídico geneticamente 

bilateral. De um lado, há uma única declaração jurídico-negocial, de outro, duas 

declarações jurídico-negociais que se conjugam por serem congruentes quanto aos 

meios e convergentes quanto aos fins. 

Em suma, muito embora o nome do outorgado conste do instrumento de 

procuração, ele não é figurante, pois o negócio jurídico é unilateral. 

Nesse contexto, pode-se conceituar a procuração em causa própria como o 

negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que 

o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. 

Quantos aos efeitos, o negócio jurídico referente à procuração em causa própria 

outorga ao procurador, de forma irrevogável, inextinguível pela morte de qualquer das 

partes e sem dever de prestação de contas, o poder formativo (direito potestativo) de 

dispor do direito (real ou pessoal) objeto da procuração. Em outras palavras, a rigor não 

se transmite o direito objeto do negócio jurídico, outorga-se o poder de transferi-lo. 

Assim, o outorgante continua sendo titular do direito (real ou pessoal) objeto da 

procuração em causa própria, de modo que o outorgado passa a ser apenas titular do 

poder de dispor desse direito, em seu próprio interesse, mas em nome alheio. 



 

 

Em sede jurisprudencial, há precedente do Superior Tribunal de Justiça, de 

relatoria do em. Min. Sidnei Beneti, que, após apontar a ampla utilização do referido 

instrumento no direito brasileiro, destaca que a procuração em causa própria, a rigor, 

não transmite o direito objeto do negócio ao procurador, mas sim outorga-lhe o poder 

de transferi-lo para si ou para outrem. 

De fato, se a procuração in rem suam operasse, ela própria, transferência de 

direitos reais ou pessoais, estar-se-ia abreviando institutos jurídicos e burlando regras 

jurídicas há muito consagradas e profundamente imbricadas no sistema jurídico 

nacional. 

Em síntese, à procuração em causa própria não pode ser atribuída a função de 

substituir, a um só tempo, os negócios jurídicos obrigacionais (p.ex. contrato de compra 

e venda, doação) e dispositivos (p.ex. acordo de transmissão) indispensáveis, em regra, 

à transmissão dos direitos subjetivos patrimoniais, notadamente do direito de 

propriedade. 

É imperioso observar, portanto, que a procuração em causa própria, por si só, 

não produz cessão ou transmissão de direito pessoal ou de direito real, sendo tais 

afirmações frutos de equivocado romanismo que se deve evitar. De fato, como cediço, 

também naquele sistema jurídico, por meio da procuração in rem suam não havia 

verdadeira transferência de direitos. 

Em resumo, a procuração em causa própria (in rem suam) não é título translativo 

de propriedade. 
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A controvérsia do caso está em definir se a proprietária, na qualidade de 

arrendadora de determinado avião, pode ser responsabilizada pelos danos advindos de 

acidente aéreo, com diversas mortes, em que houve a colisão de aeronaves por conduta 

culposa do piloto de outra aeronave. 



 

 

O transporte aéreo pode ser dividido em doméstico - regido pelo Código 

Brasileiro da Aeronáutica, que é aquele em que o ponto de partida, intermediário e o 

destino estão situados em território nacional (art. 215) - e em internacional - regulado 

pela Convenção de Montreal, em que o ponto de partida e ponto de destino estejam 

situados em território de dois Estados signatários da Convenção ou que haja escala 

prevista no território de qualquer outro Estado, mesmo que este não seja signatário da 

convenção (art. 1º, nº 2). 

Com relação ao transporte aéreo internacional, estabeleceu o STF que as normas 

e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o limite indenizatório 

estabelecido pelos normativos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às 

condenações por dano material. 

Definiu-se, ademais, que as disposições previstas nos aludidos acordos 

internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo internacional 

de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o transporte nacional de pessoas, 

que está excluído da abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, 

esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais, 

e não morais. 

No que toca à legislação pátria, o Codex, na seção do transporte de pessoas, fixou 

no art. 734 a responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, pois se está diante de obrigação de resultado, 

salvo motivo de força maior, vedando qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade. 

Já o art. 927, parágrafo único, do Código Civil prevê cláusula geral de 

responsabilidade objetiva quando a atividade normalmente desenvolvida pelo causador 

do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem, como sói o 

transporte aéreo. 



 

 

Somado a isso, ao menos no âmbito interno, incide o regime da responsabilidade 

objetiva do Código consumerista fundada na teoria do risco do empreendimento (CDC, 

arst. 6°, VI, 12, 14 e 17). 

No entanto, só há falar em responsabilidade civil se houver uma relação de causa 

e efeito entre a conduta e o dano, se a causa for abstratamente idônea e adequada à 

produção do resultado, não bastando ser antecedente. 

Ao contrário do que ocorre na teoria da equivalência das condições (teoria da 

conditio sine qua non) em que toda e qualquer circunstância que haja concorrido para 

produzir o dano pode ser considerada capaz de gerar o dano, na causalidade adequada, 

a ideia fundamental é a que só há uma relação de causalidade entre fato e dano quando 

o ato praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, 

segundo o curso normal das coisas e a experiência comum da vida. 

Na aferição do nexo de causalidade, "a doutrina majoritária de Direito Civil adota 

a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que 

somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e 

adequado de uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 

1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)". 

Assim, sem que ocorra efetivamente uma relação de causalidade entre fato e 

dano, não sendo o ato praticado pelo agente minimamente suficiente para provocar o 

dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum da 

vida, conforme a teoria da causalidade adequada, a proprietária e arrendadora da 

aeronave não pode ser responsabilizada civilmente pelos danos causados, haja vista o 

rompimento do nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar. 
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Inicialmente, o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a 

separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que 

aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela 



 

 

proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do 

disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 

Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem 

causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel 

comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se 

encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos 

ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do Código Civil. 

No caso, ainda que o imóvel pertença a ambos os ex-cônjuges, é utilizado como 

moradia da prole comum (filha menor cuja guarda foi concedida ao ex-marido). Indaga-

se, portanto, quanto as consequências desta situação, se possui o condão de afastar (ou, 

de algum modo, minorar) o dever de indenização pelo uso exclusivo do bem. 

Sabe-se que, incumbe a ambos os genitores - na medida de suas possibilidades 

econômico-financeiras -, custear as despesas dos filhos menores com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte; dever parental 

que, por óbvio, não se desfaz com o término do vínculo matrimonial ou da união estável, 

conforme se depreende do artigo 1.703 do Código Civil. 

Enquanto o filho for menor, a "obrigação alimentícia" tem por lastro o dever de 

sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do 

alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos 

genitores de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - 

quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem 

como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou 

em faculdade. 

Outrossim, impende assinalar que uma das características da obrigação de 

prestar alimentos é a sua alternatividade, consoante se extrai da norma inserta no artigo 

1.701 do Código Civil. 

A prestação alimentícia, portanto, pode ter caráter pecuniário - pagamento de 

certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em 



 

 

que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, 

tais como moradia, saúde e educação. 

Nada obstante, à luz do disposto no artigo 1.707 do Código Civil, não se admite, 

em linha de princípio, a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles 

pagos in natura, os quais serão considerados como mera liberalidade do devedor 

quando divergirem da forma estipulada pelo juízo. 

A jurisprudência desta Corte tem ponderado, contudo, que o aludido princípio 

da incompensabilidade da obrigação alimentar não é absoluto, podendo ser mitigado 

para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de 

despesas pagas in natura para satisfação de necessidades essenciais do alimentando - 

como moradia, saúde e educação - do débito oriundo de pensão alimentícia. 

Concluindo, é certo que a utilização do bem pela descendente dos 

coproprietários - titulares do poder familiar e, consequentemente, do dever de sustento 

- beneficia a ambos, não se configurando, portanto, o fato gerador da obrigação 

indenizatória fundada nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 

Ademais, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do 

ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso 

exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de 

habitação), que deve ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-

cônjuge que não usufrui do bem - e que pode ser apurado em ação própria -, afastando 

o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 

Em síntese, não é obrigatório o arbitramento de aluguel ao ex-cônjuge que 

reside, após o divórcio, em imóvel de propriedade comum do ex-casal com a filha menor 

de ambos. 
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A controvérsia principal dos autos está em definir acerca dos limites da liberdade 

de imprensa em artigos jornalísticos críticos à atuação e ao estilo profissional de certa 

pessoa em postagens realizadas no portal eletrônico de notícias. 

Trata-se do instigante conflito aparente entre direitos fundamentais, 

consagrados na Constituição Federal de 1988 e regulamentados pela legislação 

infraconstitucional, quais sejam a liberdade de imprensa - corolário da liberdade de 

informação e da liberdade de manifestação do pensamento - e os direitos da 

personalidade, como a privacidade, a honra e a imagem, envolvendo em ambos os polos 

da ação experientes jornalistas. 

Vale ressaltar que o exercício do direito de informar apenas será digno de 

proteção quando presente o requisito interno da verdade, revelado quando a 

informação conferir ciência da realidade. 

Advirta-se, contudo, que não se exige, para a proteção anunciada, uma verdade 

absoluta, mas, sim, a chamada "verdade subjetiva" que se extrai da diligência do 

informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar 

públicos. Assim, "para haver responsabilidade, é necessário haver clara negligência na 

apuração do fato ou dolo na difusão de falsidade". 

A "veracidade do fato" consubstancia um compromisso ético com a informação 

verossímil - o que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas -

, que figura como um dos parâmetros legitimadores do exercício da liberdade de 

informação. Por outro lado, o requisito da verdade não subordina o direito de expressão 

(em sentido estrito), que consiste na liberdade básica de expressar qualquer 

manifestação do pensamento humano, tais como ideias, opiniões, críticas e crenças. A 

conceituação é mesmo intuitiva: trata-se de poder manifestar-se favorável ou 

contrariamente a uma ideia, mediante a realização de juízo de valor e de crítica, 

garantindo-se a participação efetiva dos cidadãos na condução dos assuntos públicos do 

país. 

A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das 

liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das 



 

 

informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos 

veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de 

televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet. 

Destaque-se que a liberdade de imprensa - também chamada de liberdade de 

informação jornalística - tem conteúdo abrangente, compreendendo: (i) o "direito de 

informar" e o "direito de buscar a informação" (ambos decorrentes da liberdade de 

informação que, como pontuado, tem compromisso com a verdade ainda que 

subjetiva); e (ii) o "direito de opinar" e o "direito de criticar", que refletem a liberdade 

de expressão em sentido estrito. 

Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimento ou ideias - 

mormente quando se está a tratar de imprensa -, tal direito não é absoluto ou ilimitado, 

revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso constatado quando, a pretexto de 

se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à 

dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico 

prevê a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de 

resposta. 

Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que, além do requisito da "verdade 

subjetiva" - consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados (ou 

seja, o compromisso ético com a informação verossímil) -, a existência de interesse 

público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa 

(corolária dos direitos de informação e de expressão), 

Como de sabença, pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e 

de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigados a tolerar críticas que, para o 

cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra; tal idoneidade não se 

configura, decerto, em situações nas quais imputada, injustamente e sem a necessária 

diligência, a prática de atos concretos que resvalem a criminalidade. 

Nesse contexto, não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação 

de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de 

opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas 



 

 

que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a 

notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública 

desenvolvida pela pessoa noticiada. 
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No caso, as partes firmaram um "Contrato de Sublocação de Posto de Serviço", 

por meio do qual a parte locou o imóvel com equipamentos nele instalados para 

operação de posto de gasolina e diversos pactos subjacentes à locação, tais como a 

utilização da marca da distribuidora de combustíveis, à qual foi assegurado o direito de 

escolha dos locais de colocação dos letreiros e anúncios para divulgação de seus 

produtos, a cláusula de exclusividade e a cota mínima de aquisição de produtos. 

Os contratos mistos podem ser definidos como aqueles resultantes da junção de 

elementos específicos de contratos diversos, levando à criação de um contrato singular, 

com características próprias e inconfundíveis em relação aos contratos reunidos, ou 

seja, os elementos dos contratos distintos se unem, perdendo sua autonomia, para 

formarem um contrato novo. 

A questão fundamental quanto aos contratos mistos é determinar qual a sua 

disciplina jurídica, de modo que, para resolver o impasse, a doutrina especializada 

propõe 3 (três) soluções: a) teoria da combinação, na qual há decomposição de cada 

contrato que formou o misto, com aplicação da respectiva norma; b) teoria da absorção, 

a qual estabelece que todo contrato misto possui uma espécie contratual que 

prepondera sobre as demais, de maneira que suas normas é que regerão toda a relação 

jurídica; e c) teoria analógica, segundo a qual a tarefa do intérprete é procurar o contrato 

típico do qual mais se aproxima o contrato atípico em análise, com vistas a se aplicar a 

norma que disciplina aquele. 

Por sua vez, nos contratos coligados ou conexos há uma justaposição de 

modalidades diversas de contratos, de tal forma que cada um destes mantém sua 

autonomia, preservando suas características próprias, haja vista que o objetivo da 

junção desses contratos é possibilitar uma atividade econômica específica, isto é, há 



 

 

uma mera combinação de contratos completos com um propósito econômico 

específico. 

Diversamente dos contratos mistos, a coligação de contratos não implica, em 

regra, muitas dificuldades no que tange ao direito aplicável à espécie, exatamente por 

não perderem sua individualidade, devendo ser observado o conjunto de regras 

próprias dos modelos ajustados. 

É notório que as relações jurídicas para a comercialização de derivados de 

petróleo possuem uma complexidade diferenciada e envolvem, via de regra, valores 

consideráveis, o que justifica a coligação de diversos contratos típicos para formação de 

um instrumento robusto e seguro que possa regular de forma satisfatória o negócio 

jurídico e viabilize a finalidade econômica pretendida. 

Assim, o fato de o contrato de sublocação possuir outros pactos adjacentes não 

retira sua autonomia nem o desnatura, notadamente quando as outras espécies 

contratuais a ele se coligam com o único objetivo de concretizar e viabilizar sua 

finalidade econômica, de modo que as relações jurídicas dele decorrentes serão regidas 

pela Lei n. 8.245/1991. 

Dessa forma, não se pode afastar a incidência da referida lei, pois há apenas uma 

justaposição dos contratos coligados, aplicando-se a norma de cada um deles de forma 

harmônica, ou seja, havendo o inadimplemento dos aluguéis, abre-se a possibilidade de 

a locadora ajuizar a ação de despejo, da mesma forma que, se houvesse, por exemplo, 

a mora no pagamento dos produtos adquiridos em virtude do contrato de compra e 

venda, seriam aplicáveis as regras específicas desse instituto jurídico, com a 

possibilidade de propositura da competente ação de cobrança. 

Ou seja, os pactos adjacentes coligados ao contrato de sublocação comercial não 

retira a aplicabilidade da Lei n. 8.245/1991. 
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O art. 504 do CC/2002 enumera taxativamente requisitos a serem observados 

para o exercício do direito de preferência: i) a indivisibilidade da coisa; ii) a ausência de 

prévia ciência, pelo condômino preterido acerca da venda realizada a estranho; iii) o 

depósito do preço, que deve ser idêntico àquele que fora pago pelo estranho na 

aquisição; e iv) a observância do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias. 

A origem do dinheiro utilizado para o depósito do preço do bem não tem 

qualquer relevância para o exercício do direito de preferência. 

No caso, verifica-se que a Corte local concluiu, com base unicamente nos fatos 

de que a parte não possuía patrimônio para fazer frente à aquisição do bem e de que o 

empréstimo realizado ocorreu sem a prestação de qualquer garantia ou comprovação 

de renda, que teria havido suposto abuso de direito no exercício do direito de 

preferência. 

Tais fundamentos, contudo, não são suficientes para, por si sós, tolher o 

exercício do direito de preferência da parte que prestou observância aos requisitos 

exigidos pelo art. 504 do CC/2002. Ademais, a comprovação de renda e/ou prestação de 

garantia pelo mutuário integram a esfera de faculdade do mutuante ao contratar. 

Em resumo, a tomada de empréstimo para cumprimento do requisito do 

depósito do preço do bem, previsto no art. 504 do CC/2002, não configura abuso de 

direito hábil a tolher o exercício do direito de preferência. 
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Consoante a doutrina e a jurisprudência nacional, os alimentos devem ser fixados 

de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo às peculiaridades do 

caso concreto. 

No que tange à possibilidade de pagamento do devedor de alimentos, 

especificamente, quanto à incidência das horas extras, verifica-se que há entendimento 

no âmbito da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores 

pagos a título de horas extras devem ser incluídos na verba alimentar. 



 

 

No julgamento do Recurso Especial 1.098.585/SP, de relatoria do Ministro Luis 

Felipe Salomão, a Quarta Turma, por maioria, entendeu que as horas extras têm caráter 

remuneratório e o acréscimo patrimonial delas advindo consubstancia aumento 

superveniente nas possibilidades do alimentante, o que autoriza a incidência dos 

alimentos. 

Soma-se a isso, que por ocasião do julgamento do Recurso Especial 

1.358.281/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de relatoria do Min. 

Herman Benjamim, a Primeira Seção do STJ reafirmou o entendimento no sentido de 

que o adicional de horas extras possui caráter remuneratório. 

Assim, o valor recebido pelo alimentante a título de horas extras possui natureza 

remuneratória, integrando a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual sobre 

os rendimentos líquidos do devedor. 

 

DIREITO EMPRESARIAL 
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A participação de trabalhadores ativos e aposentados no conselho de 

administração de sociedades anônimas ou na gestão de qualquer sociedade empresária 

é garantida na parte final do inciso XI do art. 7º da Constituição da República como 

direito excepcional dos trabalhadores. 

Sendo um direito trabalhista extraordinário, não poderá a lei que venha a 

instituí-lo e regulamentá-lo, concretizando a previsão constitucional, impô-lo como 

regra; terá, ao invés, de estabelecê-lo como exceção. Então, ao ser instituído por lei 

aquele direito excepcional em favor dos trabalhadores, seu exercício se dará conforme 

ali disciplinado, observadas as restrições decorrentes da previsão constitucional. 

Atenta a esses condicionantes e à ausência de lei especial regulamentadora da 

previsão constitucional é que a jurisprudência da Segunda Seção entende que a 

definição da competência em hipóteses assemelhadas fica a depender do contexto das 

demandas consideradas, ante a natureza especializada da Justiça Trabalhista. 



 

 

Na hipótese, não trata propriamente da discussão do direito trabalhista estrito 

senso, ou seja, de controvérsias decorrentes da relação de trabalho ou de representação 

sindical, ou mesmo de "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho". A 

causa de pedir das ações originárias gravita em torno de relação de natureza estatutária, 

civil e empresarial. 

Como se sabe, o Conselho de Administração das Companhias, como órgão de 

deliberação colegiada, é regulado pelo direito empresarial, na Lei das Sociedades 

Anônimas (Lei n. 6.404/1976), enquanto o direito facultativo e excepcional de 

participação dos empregados no aludido conselho tem expressa previsão no parágrafo 

único do art. 140 da Lei das S/A. 

A legislação de Direito Empresarial, a Lei das S/A, rege a vida das companhias que 

disputam o mercado, especialmente das chamadas companhias abertas que angariam 

recursos no mercado de ações, de modo a cumprirem requisitos de governança e 

transparência para enfrentar adequadamente a acirrada concorrência no mercado 

nacional e internacional, no qual atuem. 

A referida lei ao estabelecer, em seu art. 139, parágrafo único, que o estatuto 

poderá prever a participação dos empregados no conselho de administração, faculta às 

companhias ensejar esse direito excepcional aos trabalhadores, mediante previsão nos 

respectivos estatutos, por ato de liberalidade dessas empresas. 

Assim, a criação desse direito trabalhista, de índole não obrigatória e 

extraordinária, não pode ser imposta às sociedades anônimas. Fica a depender destas a 

concepção do benefício no âmbito de cada sociedade empresária. Uma vez criado o 

direito pelo respectivo estatuto social, os representantes dos empregados deverão ser 

escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela própria companhia, em 

conjunto com as entidades sindicais representativa da categoria. 

Compete à Justiça Comum julgar a participação de trabalhadores ativos e 

aposentados no conselho de administração de sociedades anônimas. 
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O contrato de factoring não se subsume a uma simples cessão de crédito, 

contendo, em si, ainda, os serviços prestados pela faturizadora de gestão de créditos e 

de assunção dos riscos advindos da compra dos créditos da empresa faturizada. O risco 

advindo dessa operação de compra de direitos creditórios, consistente justamente na 

eventual inadimplência do devedor/sacado, constitui elemento essencial do contrato de 

factoring, não podendo ser transferido à faturizada/cedente, sob pena de desnaturar a 

operação de fomento mercantil em exame. 

A natureza do contrato de factoring, diversamente do que se dá no contrato de 

cessão de crédito puro, não dá margem para que os contratantes, ainda que sob o signo 

da autonomia de vontades que regem os contratos em geral, estipulem a 

responsabilidade da cedente (faturizada) pela solvência do devedor/sacado. Por 

consectário, a ressalva constante no art. 296 do Código Civil - in verbis: "Salvo 

estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor" - não tem 

nenhuma aplicação no contrato de factoring. 

Ratificação do posicionamento prevalecente no âmbito desta Corte de Justiça, 

segundo o qual, no bojo do contrato de factoring, a faturizada/cedente não responde, 

em absoluto, pela insolvência dos créditos cedidos, afigurando-se nulos a disposição 

contratual nesse sentido e eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir 

a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring, cujo risco é integral 

e exclusivo da faturizadora. 

Importante registrar que, a despeito da absoluta impossibilidade de a faturizada 

responder pela solvência dos títulos transferidos, em virtude da natureza da operação 

de factoring, a cedente (faturizada) responde, sim, pela existência do crédito, ao tempo 

em que lhe cedeu (pro soluto). Não se têm dúvidas, assim, que a faturizada se 

responsabiliza, por exemplo, pelo saque, fraudulento, da chamada "duplicata fria", sem 

causa legítima subjacente. 

No caso, as notas promissórias, que dão supedâneo à ação executiva, foram 

emitidas pela faturizada, por imposição contratual, para o propósito exclusivo de 



 

 

garantir a solvência dos créditos cedidos no âmbito do contrato de factoring, o que, 

como assentando, não se afigura possível, por vulnerar a própria natureza do ajuste. 

No mais, frisa-se que a obrigação assumida pelo avalista, responsabilizando-se 

solidariamente pela obrigação contida no título de crédito é, em regra, autônoma e 

independente daquela atribuída ao devedor principal. O avalista equipara-se ao 

avalizado, em obrigações. 

Sem descurar da autonomia da obrigação do avalista, assim estabelecida por lei, 

com relevante repercussão nas hipóteses em que há circulação do título, deve-se 

assegurar ao avalista a possibilidade de opor-se à cobrança, com esteio nos vícios que 

inquinam a própria relação originária (engendrada entre credor e o avalizado), quando, 

não havendo circulação do título, o próprio credor, imbuído de má-fé, é o responsável 

pela extinção, pela nulidade ou pela inexistência da obrigação do avalizado. 

É de se reconhecer, para a hipótese em análise, em que não há circulação do 

título, a insubsistência do aval aposto nas notas promissórias emitidas para garantir a 

insolvência dos créditos cedidos em operação de factoring. Afinal, em atenção à 

impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos 

cedidos, afigurando-se nula a disposição contratual nesse sentido, a comprometer a 

própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a 

operação de fomento mercantil, o aval ali inserido torna-se, de igual modo, 

insubsistente. 

Esta conclusão, a um só tempo, obsta o enriquecimento indevido por parte da 

faturizadora, que sabe ou deveria saber não ser possível transferir o risco da operação 

de factoring que lhe pertence com exclusividade, e não compromete direitos de 

terceiros, já que não houve circulação dos títulos em comento. 

A empresa faturizada não responde pela insolvência dos créditos cedidos, sendo 

nulos a disposição contratual em sentido contrário e eventuais títulos de créditos 

emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de 

factoring. 



 

 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

INFO 694 - REsp 1.927.496/SP 
 

De início, destaca-se que não se desconhece o enunciado da Súmula 195 desta 

Corte (em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores). 

Porém, este enunciado é anterior ao Código Civil de 2002. 

É sabido que o Código Civil em vigor alçou a simulação como causa de nulidade 

(não de anulabilidade), do negócio jurídico e, dessa forma, como regra de ordem pública 

que é, pode ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz da causa (art. 168, parágrafo 

único, do CC/2002). 

Nesse sentido, o art. 167 do CC/2002 é claro ao prescrever que é nulo o negócio 

jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na 

forma. 

Essa, inclusive, foi a conclusão firmada no Enunciado 294 da IV Jornada de Direito 

Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal quando pontuou que: sendo a 

simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das 

partes contra a outra. 

Dessa forma, é desnecessário oajuizamento de ação específica para se declarar 

a nulidade de negócio jurídico simulado, não havendo como se restringir o seu 

reconhecimento em embargos de terceiros. 

A nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida no julgamento de 

embargos de terceiros. 

 

INFO 694 - REsp 1.869.720/DF 
 

Segundo o artigo 1.658 do Código Civil, "no regime de comunhão parcial, 

comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento", com as 



 

 

exceções previstas em lei. Assim, sendo a dívida adquirida na constância do casamento 

em benefício da unidade familiar, é possível, em regra, que ambos os cônjuges sejam 

acionados a fim de adimplir a obrigação com o patrimônio amealhado na constância do 

casamento. 

No caso, contudo, nota-se que o cônjuge não participou do processo de 

conhecimento, de modo que não pode ser surpreendido, já na fase de cumprimento de 

sentença, com a penhora de bens em sua conta-corrente exclusiva. 

Como cediço, o regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge 

solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas 

pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos artigos 1.659 a 1.666 

do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias 

processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a 

ampla defesa. 

Além disso, revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem 

sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela 

constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar 

verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova 

negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar 

movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 

É inadmissível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de 

terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo 

simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da 

comunhão parcial de bens. 

 

INFO 695 - REsp 1.868.072-RS 
 

O Código de Processo Civil de 2015, ao entrar em vigor, revogou o Código de 

Processo Civil de 1973, nos termos do art. 1.046, caput, do CPC/2015. Todavia, as 

disposições especiais dos procedimentos regulados por leis específicas permaneceram 

em vigor, mesmo após o advento do novel diploma legal, consoante o previsto no art. 



 

 

1.046, § 2º, do CPC/2015, de maneira que as disposições especiais pertinentes ao 

mandado de segurança seguem reguladas pela Lei n. 12.016/2009. Contudo, a Lei n. 

12.016/2009 não contém nenhuma disposição especial acerca da técnica de julgamento 

a ser adotada nos casos em que o resultado da apelação for não unânime. Enquanto o 

art. 14 da Lei n. 12.016/2009 se limita a preconizar que contra a sentença proferida em 

mandado de segurança cabe apelação, o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 veda a 

interposição de embargos infringentes contra decisão proferida em mandado de 

segurança. 

Embora a técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, 

e os embargos infringentes, revogados junto com Código de Processo Civil de 1973, 

possuam objetivos semelhantes, os referidos institutos não se confundem, sobretudo 

porque o primeiro compreende técnica de julgamento, já o segundo consistia em 

modalidade de recurso. Ademais: "(...) diferentemente dos embargos infringentes 

regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância 

automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime e não 

apenas quando ocorrer a reforma de sentença" (REsp n. 179.8705/SC, Relator Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 

Conclui-se, portanto, que a técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 

942 do CPC/2015, aplica-se também ao julgamento de apelação que resultou não 

unânime interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. 

A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, aplica-se 

também ao julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado 

de segurança. 

 

INFO 696 - AgInt no AREsp 1.688.809-SP, 
 

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Parquet em face da 

Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Hospital Regional do Mato Grosso 

do Sul, com atuação pelo SUS) e da União Federal - com o objetivo de obter pagamento 



 

 

de indenização por danos morais coletivos e individuais, em decorrência do óbito de 

menor indígena, pertencente à tribo Ofayé-Xavante. 

A Constituição Federal reconhece a peculiar vulnerabilidade dos índios e das 

populações indígenas, motivo pelo qual o art. 37, II, da Lei Complementar n. 75/1993 

confere legitimidade ao Ministério Público Federal "para defesa de direitos e interesses 

dos índios e das populações indígenas", o que se mostra consentâneo com o art. 129, V 

e IX, da CF/1988, que outorga legitimidade ao Ministério Público não só para "defender 

judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas", como também para 

"exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua 

finalidade". 

Cuida-se , no caso, de atuação do Ministério Público Federal para a defesa de 

direitos e interesses de relevância social, vale dizer, o direito à saúde e à boa prestação 

de serviços de saúde aos índios e à comunidade indígena - de cuja alegada deficiência 

teria decorrido a morte da criança indígena -, bem como o direito de acesso à justiça 

pelos índios e pela sua comunidade, em região na qual o acórdão recorrido reconhece 

"há notória precariedade do acesso à Justiça". Como destacou o voto vencido, na 

origem, "Três Lagoas/MS e toda aquela região ainda não conta com a Defensoria Pública 

da União, a quem caberia atuar na representação processual para o pleito de danos 

morais individuais, segundo o entendimento do magistrado, e a Defensoria Pública 

estadual existente na localidade atua somente perante a Justiça Estadual". 

A propósito da legitimação extraordinária do Ministério Público, o STJ, ao 

apreciar o REsp 1.682.836/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese 

de que 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). 

A jurisprudência do STJ "vem sedimentando-se em favor da legitimidade do MP 

para promover Ação Civil Pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, 

ainda que disponíveis e divisíveis, quando há relevância social objetiva do bem jurídico 



 

 

tutelado (a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação, 

para citar alguns exemplos) ou diante da massificação do conflito em si considerado" 

(STJ, AgInt no REsp 1.701.853/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

de 19/03/2021). 

Dessarte, a relevância social do bem jurídico tutelado e a vulnerabilidade dos 

povos indígenas autoriza, em face da peculiar situação do caso, a defesa dos interesses 

individuais dos índios pelo Ministério Público, em decorrência de sua atribuição 

institucional. 

A propósito do tema, a Segunda Turma do STJ pronunciou-se no sentido de que, 

"no campo da proteção da saúde e dos índios, a legitimidade do Ministério Público para 

propor Ação Civil Pública é - e deve ser - a mais ampla possível, não derivando de fórmula 

matemática, em que, por critério quantitativo, se contam nos dedos as cabeças dos 

sujeitos especialmente tutelados. Nesse domínio, a justificativa para a vasta e generosa 

legitimação do Parquet é qualitativa, pois leva em consideração a natureza indisponível 

dos bens jurídicos salvaguardados e o status de hipervulnerabilidade dos sujeitos 

tutelados, consoante o disposto no art. 129, V, da Constituição, e no art. 6º da Lei 

Complementar n. 75/1993" (STJ, REsp 1.064.009/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 27/04/2011). 

O Ministério Público Federal é parte legítima para pleitear indenização por danos 

morais coletivos e individuais em decorrência do óbito de menor indígena. 

 

INFO 697 - AREsp 1.481.810-SP 
 

Durante os últimos anos de vigência do CPC/1973, vigorou nesta Corte o 

entendimento de que "a comprovação da tempestividade do recurso especial, em 

decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de 

origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer 

posteriormente, em sede de agravo regimental". (AgRg no AREsp 137.141/SE, Corte 

Especial, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 15/10/2012). 



 

 

Esse entendimento, de fato, pacificou uma série de oscilações jurisprudenciais 

até então existentes, pois esta Corte, naquele momento histórico, ora admitia a 

comprovação posterior da existência do feriado local (normalmente na primeira 

oportunidade após a decisão que declarava a intempestividade), ora admitia a 

comprovação da existência do feriado local apenas no ato de interposição do recurso 

dirigido a esta Corte. 

Dado que a nova legislação processual passou a disciplinar especificamente essa 

matéria, os órgãos fracionários desta Corte voltaram a oscilar, agora à luz do CPC/2015, 

entre a manutenção do referido entendimento ou a aplicação da regra do art. 1.003, 

§6º, segundo a qual "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de 

interposição do recurso". 

Essa divergência jurisprudencial, todavia, perdurou apenas até 20/11/2017, 

quando esta Corte Especial concluiu o julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS e fixou 

a tese de que "a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/1973 não subsiste ao 

CPC/2015: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, 

ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa 

julgada". 

Formou-se, então, um precedente vinculante, nos estritos termos do art. 927, V, 

do CPC/2015, que deveria, diz a lei, ser respeitado por todos os órgãos fracionários, 

inclusive pela própria Corte Especial, a partir daquele momento. 

A despeito da solidez jurisprudencial desde então construída e comprovada 

empiricamente, entendeu a 4ª Turma, por unanimidade, em sessão de julgamento 

ocorrida em 16/05/2019, pela afetação do REsp 1.813.684/SP à Corte Especial, com base 

no art. 16, IV, do RISTJ. 

A questão jurídica que motivou a afetação era apenas uma: dizer se a segunda-

feira de carnaval seria ou não um feriado notório, tese que, se porventura acolhida, 

poderia afastar a incidência da regra do art. 1.003, §6º, do CPC/15 e, 

consequentemente, a incidência da orientação fixada 18 meses antes pela Corte 

Especial, por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS. 



 

 

Por ocasião da última sessão de julgamento do REsp 1.813.684/SP, ocorrida em 

02/10/2019, sagrou-se vencedora a tese formulada pelo e. Min. Luís Felipe Salomão, 

modulando os efeitos da decisão para admitir a prova posterior da existência do feriado 

nos recursos interpostos até a data da publicação do respectivo acórdão, o que veio a 

ocorrer em 18/11/2019. 

Como o e. Min. Luís Felipe Salomão havia proposto a tese vencedora sem voto 

escrito previamente distribuído aos e. Ministros que compõem a Corte Especial, 

constatou-se, apenas posteriormente à publicação do acórdão, que o voto redigido por 

S. Exa. não correspondia ao objeto da deliberação da Corte Especial na sessão de 

julgamento ocorrida em 02/10/2019. 

Em virtude disso, propôs-se Questão de Ordem, cujo julgamento se iniciou e foi 

concluído em 03/02/2020, acolhida pela maioria dos e. Ministros da Corte Especial "para 

reconhecer que a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é 

restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, 

inclusive aos feriados locais". 

Embora a razão aparente desse resultado seja o fato de que o voto redigido 

posteriormente à sessão pelo e. Min. Luís Felipe Salomão não correspondia ao objeto 

de deliberação da Corte Especial naquela assentada, não se pode olvidar que há, 

naquele julgamento, uma razão subjacente: a tese jurídica fixada pela Corte Especial no 

julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS não foi, em absolutamente nenhum 

momento, implícita ou expressamente, superada pela Corte Especial. 

Assim, o único propósito da referida afetação regimental era o de verificar se 

uma específica situação jurídica - o feriado da segunda-feira de carnaval - porventura 

não estaria abrangida pela regra em virtude da sua notoriedade. 

O próprio resultado do julgamento do REsp 1.813.684/SP, inclusive, confirma a 

manutenção da regra fixada no AgInt no AREsp 957.821/MS, na medida em que a 

notoriedade do feriado de segunda-feira de carnaval, conquanto reconhecida pela 

maioria dos e. Ministros que compõem a Corte Especial, não foi suficiente para 

desobrigar as partes da comprovação de sua existência, mas, sim, somente teve o 



 

 

condão de permitir que as partes comprovassem a existência a posteriori e, ainda assim, 

somente em um determinado lapso temporal (até a publicação do acórdão do REsp 

1.813.684/SP, ocorrida em 18/11/2019), findo o qual voltou a valer a regra fixada no 

AgInt no AREsp 957.821/MS. 

A simples razão pela qual não se poderá estender o entendimento fixado no REsp 

1.813.684/SP para outros feriados locais, pois, está no fato de que a orientação que 

superou momentaneamente a regra geral prevista no AgInt no AREsp 957.821/MS é 

excepcional e se fundou em uma razão específica. 

Ao que consta, o julgamento do REsp 1.813.684/SP apenas superou 

momentânea e excepcionalmente a regra, mas não o precedente anteriormente fixado 

na Corte Especial, inclusive porque, para recursos especiais e agravos interpostos após 

18/11/2019 (data da publicação do acórdão), a regra que está sendo aplicada é aquela 

fixada pela Corte Especial no AgInt no AREsp 957.821/MS. 

De outro lado, sublinhe-se que uma modulação ampla, geral e irrestrita, como 

propõe o voto do e. Relator, apenas poderia ter sido feita em 2017, por ocasião do 

julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS, ocasião em que a Corte Especial fixou a 

orientação aderente à lei nova (art. 1.003, §6º, do CPC/15). 

A modulação dos efeitos da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 

1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos 

demais feriados, inclusive aos feriados locais. 

 

INFO 697 - REsp 1.912.277-AC, 
 

De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-

executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a 

saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 

(ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação 

probatória. 



 

 

Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da 

ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade 

passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que 

amparada em prova pré-constituída. 

Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja 

de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova 

seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da 

execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem 

acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do 

executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou 

complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de 

modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 

Nessa linha de ideias, é relevante recordar que o mandado de segurança também 

exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não comportando dilação 

probatória. Esta Corte, todavia, consolidou orientação no sentido de que é possível 

emendar a inicial do mandado de segurança, para possibilitar ao impetrante a 

apresentação de documentos comprobatórios da certeza e da liquidez do direito 

invocado. 

Outrossim, a autorização de complementação dos documentos pelo excipiente, 

à requerimento do juiz, encontra alicerce no princípio da cooperação consagrado no art. 

6º do CPC/2015, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 

Esse princípio é desdobramento do princípio da boa-fé processual. Cuida-se de 

substancial e destacada revolução no modelo processual até então vigente, em vista de 

uma maior proteção dos direitos fundamentais dos envolvidos no processo. 

Nesse cenário, a possibilidade de complementação da prova apresentada com o 

protocolo da exceção de pré-executividade propicia a prestação de tutela jurisdicional 

adequada, efetiva e tempestiva. 



 

 

Com essas considerações, tem-se que mesmo em sede de exceção de pré-

executividade, com fulcro nos arts. 6º e 321 do CPC/2015, o juiz pode determinar a 

complementação das provas, desde que elas sejam preexistentes à objeção. 

Em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a 

complementação das provas, desde que elas sejam preexistentes à objeção. 

 

INFO 697 -  REsp 1.906.378-MG 
 

Inicialmente cumpre salientar que o art. 290 do CPC dispõe que "será cancelada 

a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 

Observa-se, desse modo, que o não recolhimento das custas iniciais - que 

representa importante pressuposto processual - conduz ao cancelamento da 

distribuição. 

Trata-se, a rigor, de hipótese de indeferimento da petição inicial em virtude da 

incorreta propositura da demanda por ausência de preparo inicial do processo em 

formação. 

Nesse contexto, ressalte-se que o cancelamento da distribuição prescinde da 

citação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas 

iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 

Não bastasse ser indevida a citação da parte adversa, é imperioso observar que, 

nesse momento procedimental, em regra, qualquer alusão à intimação da outra parte 

revela-se tecnicamente imprecisa, ante a inexistência de relação jurídica processual 

triangular ou angular: o réu ainda não integra o processo. 

Desse modo, constatada a ausência de recolhimento das custas iniciais e 

quedando-se inerte o autor após intimado para regularizar o preparo, deve o juiz, sem 

a oitiva da outra parte - que, em regra, sequer integra a relação jurídica processual -, 

cancelar a distribuição do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito. 



 

 

O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação 

ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das 

custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 

 

INFO 697-  REsp 1.845.542-PR 
 

O art. 356 do CPC/2015 prevê, de forma clara, as situações em que o juiz deverá 

proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito. Esse preceito legal representa, 

portanto, o abandono do dogma da unicidade da sentença. Na prática, significa dizer 

que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões 

prolatadas no curso do processo. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que 

julga parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição exauriente 

e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356, § 3º, do CPC/2015). 

No entanto, o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja 

cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo sido 

deduzido um único pedido, esse seja decomponível. Além disso, é imprescindível que se 

esteja diante de uma das situações descritas no art. 356 do CPC/2015. 

Presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica 

do julgamento antecipado parcial do mérito. Tal possibilidade encontra alicerce na 

teoria da causa madura, no fato de que a anulação dos atos processuais é a ultima ratio, 

no confinamento da nulidade (art. 281 do CPC/2015, segunda parte) e em princípios que 

orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo, da 

eficiência e da economia processual. 

Os tribunais podem, diante do recurso de apelação, aplicar a técnica do 

julgamento antecipado parcial do mérito. 

 

INFO 698 - REsp 1.703.707-RS 
 

Em regra, somente as pessoas que compõem a relação jurídico-processual é que 

poderão sofrer os efeitos das decisões judiciais proferidas no respectivo processo, 



 

 

notadamente algum tipo de constrição judicial em seus bens, por meio de penhora e 

sucessiva expropriação. 

Quando, porém, o patrimônio de terceiro, sem nenhuma relação com o 

processo, for atingido, de maneira injusta, pela prestação jurisdicional correlata, a lei 

confere um instrumento próprio para a defesa de seu interesse, a fim de liberar o 

gravame judicial realizado em seus bens, qual seja, os embargos de terceiro. 

A peculiaridade dos embargos de terceiro é que, a despeito de se tratar de ação 

de conhecimento, a sua única finalidade é a de livrar da constrição judicial injusta os 

bens pertencentes a quem não é parte do processo, tanto que o art. 681 do CPC/2015 

afirma que, "acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será 

cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da 

reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante". 

Em outras palavras, os embargos de terceiro possuem cognição restrita, pois a 

sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou 

na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo, assim, 

natureza condenatória. 

Não se ignora que o art. 327, § 2º, do CPC/2015, ao permitir a cumulação de 

pedidos em um único processo, estabelece que, "quando, para cada pedido, 

corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor 

empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais 

diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais 

pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o 

procedimento comum". 

Ocorre que a referida norma processual, que permite a conversão de 

procedimento especial para o rito comum, não se aplica em todo e qualquer caso. 

Com efeito, conforme já decidido por esta egrégia Terceira Turma, "a partir de 

uma análise sistemática do CPC, conclui-se que a regra do art. 292, § 2º [correspondente 

ao art. 327, § 2º, do CPC/2015], não se aplica indiscriminadamente, como procura fazer 



 

 

crer a recorrente, alcançando apenas os pedidos sujeitos a procedimentos que admitam 

conversão para o rito ordinário" (REsp 993.535/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, 

DJe de 22/4/2010). 

Assim, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, cuja 

finalidade é tão somente de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de 

titularidade daquele que não faz parte do processo correlato, revela-se inadmissível a 

cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por 

exemplo, o pleito de condenação do réu a indenização por danos morais, sob pena, 

inclusive, de tumultuar a marcha processual célere dos embargos de terceiro, em nítida 

contradição com o próprio escopo do art. 327 do CPC/2015. 

Em resumo, é inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à natureza 

constitutivo-negativa dos embargos de terceiro. 

 

INFO 698 - REsp 1.703.707-RS 
 

Desde a vigência da Lei n. 1.060/1950, o deferimento da gratuidade é 

condicionado apenas à demonstração da incapacidade do jurisdicionado de pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem sacrifício do sustento 

próprio ou de sua família. 

Nesse passo, o benefício da gratuidade de justiça tem como principal escopo 

assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, prevista no art. 

5º, XXXV, da CF/1988, mediante a superação de um dos principais obstáculos ao 

ajuizamento de uma ação ou ao exercício da defesa, consistente no custo financeiro do 

processo. 

Por isso, sequer o legislador poderia instituir regra que, invariavelmente, 

excluísse determinada atividade jurisdicional do campo de incidência da gratuidade, 

independentemente da situação econômica do indivíduo, sob pena de inconstitucional 

restrição do acesso ao Poder Judiciário às pessoas mais pobres. 



 

 

Ainda, há na Lei expresso mecanismo que permite ao Juiz, de acordo com as 

circunstâncias concretas, conciliar o direito de acesso à Justiça e a responsabilidade pelo 

ônus financeiro do processo, qual seja: o deferimento parcial da gratuidade, apenas em 

relação a alguns dos atos processuais, ou mediante a redução percentual de despesas 

que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5º, do CPC). 

Dessa maneira, é inquestionável que não está o Tribunal obrigado a conceder a 

plena gratuidade de justiça à parte devido à declaração de insuficiência de recursos 

deduzida; porém, o que não se pode admitir é o indeferimento automático do pedido, 

pela simples circunstância de ele figurar no polo passivo do processo de execução. 

Sendo assim, é inadmissível o indeferimento automático do pedido de 

gratuidade da justiça apenas por figurar a parte no polo passivo em processo de 

execução. 

 

INFO 698 - REsp 1.840.376-RJ 
 

A controvérsia reside na definição da amplitude e da aplicação do § 2º do art. 

186 do CPC/2015, segundo o qual, "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz 

determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual 

depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou 

prestada". 

Por um lado, observa-se que o referido dispositivo objetiva facilitar a defesa 

judicial da parte representada pela Defensoria Pública, que, muitas vezes, nem consegue 

o contato direto com os seus assistidos, motivado pela ausência de telefone, pela falta 

dos dados necessários para realizar a própria comunicação ou pela condição 

socioeconômica do assistido. Por outro, algumas informações ou atos, por sua natureza, 

devem ser praticados pela própria parte, o que inviabiliza que sejam levados a efeito 

diretamente pelo defensor. 

Em tais situações, caberá ao Poder Judiciário, inclusive em respeito aos princípios 

da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional (arts. 6º e 8º do CPC/2015), após 



 

 

o requerimento da Defensoria Pública, determinar igualmente a notificação pessoal dos 

assistidos, utilizando-se do auxílio dos oficiais de justiça. 

Para tanto, a utilização do art. 186 do CPC/2015 exige que os atos a serem 

praticados não detenham natureza exclusivamente técnica (ou processual), pois, se 

assim for, tanto a intimação quanto a manifestação caberia ao procurador constituído 

nos autos. 

Sob a égide da Lei n. 8.953/1994, que alterou o art. 687 do Código de Processo 

Civil de 1973, o devedor era cientificado da alienação judicial por seu advogado. Por isso, 

a jurisprudência desta Corte Superior assentou que "Se o executado, por intermédio da 

atuação de seu procurador nos autos, demonstra ter inequívoco conhecimento da ata 

da hasta pública, torna-se prescindível a sua intimação pessoal" (AgInt no REsp 

1.635.092/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, 

DJe 22/5/2018). 

Além disso, estabeleceu que, na fase de cumprimento de sentença, o executado 

é intimado na pessoa de seu advogado, mesmo se este for defensor público. A única 

diferença é que o primeiro deve ser comunicado por meio da imprensa oficial, enquanto 

para o segundo exige-se que a comunicação seja pessoal. 

Com semelhante raciocínio, em ação de despejo por falta de pagamento, a 

intimação referente à purgação da mora é dirigida ao defensor público. 

O ponto comum está no fato de que a decisão que determina o pagamento ou a 

purga da mora não exige, por si só, a necessidade de intimação pessoal do devedor, 

bastando a ciência do advogado ou do defensor público. E, como afirmado pela Terceira 

Turma, "exigir a intimação pessoal do devedor na hipótese do art. 475-J, do CPC, mesmo 

que apenas nas hipóteses em que ele estiver representado por defensor público, é 

propiciar um retrocesso, impedindo que sejam atingidos os escopos de celeridade e 

efetividade" (REsp 1.032.436/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4/8/2011, 

DJe 15/8/2011). 



 

 

Contudo, em caso de hasta pública, o art. 889, II, do CPC/2015, estabeleceu que 

"Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de 

antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador 

constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo". 

Assim, basta a intimação do advogado do devedor para cumprir a exigência 

processual referente ao prévio conhecimento da praça pública do imóvel. Apenas se não 

houver procurador constituído nos autos, a norma impõe a notificação direta do 

executado. Nesse contexto, a mesma regra vale para a parte representada pela 

Defensoria Pública. 

Ressalta-se que, antes de haver a alienação judicial, o devedor já teve várias 

oportunidades de evitar que o seu bem respondesse pela dívida cobrada, inclusive 

quando teve início a fase de cumprimento de sentença. Agora, em etapa avançada do 

processo, exigir a comunicação pessoal do executado a respeito do leilão, quando a 

norma específica prescreve apenas a intimação na pessoa do advogado - ou do defensor 

público -, viola, em tese, os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. 

Por fim, a atual codificação processual civil estipula expressamente as situações 

nas quais existe a necessidade de intimação do próprio devedor, mesmo que 

representado pela Defensoria Pública. É o caso do cumprimento de sentença que 

reconhece o dever de pagar quantia e do procedimento de adjudicação do bem 

penhorado. 

Em resumo, é prescindível a intimação direta do devedor acerca da data da 

alienação judicial do bem, quando representado pela Defensoria Pública. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

INFO 694 - REsp 1.841.798/MG 
 

Cinge-se a controvérsia a definir o início da contagem do prazo decadencial 

previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa 



 

 

Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo 

contribuinte ao fisco estadual. 

Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por 

quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a 

necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do 

primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 

173, I, do CTN). 

Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante 

doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição 

realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, 

ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição 

(art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 

Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência 

do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por 

doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição 

do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, 

no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do 

prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com 

os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve 

conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. 

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 

16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves,(Primeira Turma Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019). 

Em suma, o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente 

a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem 

do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 



 

 

lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com 

os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. 

 

INFO 695 - REsp 1.520.184-PR 
 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, segundo o qual a receita 

bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo de incidência da 

contribuição para o PIS e da COFINS, são termos equivalentes e consistem na totalidade 

das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e 

serviços, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades 

empresariais típicas. 

No caso, trata-se de "sociedade cooperativa que tem por objeto social o 

desenvolvimento científico e tecnológico de pesquisa agropecuária e aufere receitas 

decorrentes da venda dos seus produtos (sementes, fertilizantes, mudas etc) e também 

de royalties (rendimentos decorrentes da exploração dos direitos sobre as sementes e 

mudas desenvolvidas na atividade de pesquisa)". 

É certo que os royalties são pagos em razão do uso, da fruição ou da exploração 

de direitos, e não pela prestação de serviços ou em decorrência da venda de sementes, 

grãos, mudas etc. 

O produto resultante da pesquisa científica e tecnológica é o know how de como 

desenvolver determinas espécies de sementes e mudas mais resistentes a pragas, p.ex.; 

e, assim, não se confunde os rendimentos recebidos pela venda dessas mercadorias 

biotecnológicas. 

A pesquisa científica ou tecnológica cria, melhora ou desenvolve o produto 

oferecido, tornando-o atraente para os potenciais compradores interessados nas 

características desenvolvidas pelo procedimento científico. Essas características são, em 

alta proporção, definidoras da qualidade específica buscada pelo produtor-cooperado 

(menor custo de produção por hectare; menor incidência de pragas; maior resistência a 

produtos químicos etc). 



 

 

Por isso, a receita da venda do produto (semente, grãos, mudas etc) e, 

concomitante, as receitas de royalties (derivados de seu desenvolvimento) são 

provenientes das atividades típicas da cooperativa autora; são indissociáveis, se 

considerado o fato de uma receita estar intimamente vinculada com a geração da outra, 

razão pela qual não há como se retirar os royalties da base de cálculo das contribuições, 

tendo em vista compor a "soma das receitas oriundas do exercício das atividades 

empresariais típicas". 

Em síntese, as receitas de royalties provenientes de atividades próprias da 

cooperativa de desenvolvimento científico e tecnológico de pesquisa agropecuária, 

devem integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS. 

 

INFO 696 - RMS 52.051-AP 
 

Cinge-se a controvérsia a analisar se incide Imposto de Renda - IR sobre a verba 

como contraprestação de plantões médicos considerando que lei local considera a 

referida verba como indenizatória. 

De início, pontua-se que a existência de lei considerando a referida verba como 

indenizatória não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de IR. Nesse 

sentido, segue precedente: "(...) 1. Os rendimentos do trabalho assalariado estão 

sujeitos à incidência do imposto de renda (art. 7º, I, da Lei n. 7.713/1988). 2. O fato de 

lei estadual denominar a remuneração pelo serviço prestado em plantões como verba 

indenizatória não altera sua natureza jurídica para fins de imposto de renda, porquanto, 

nos termos dos arts. 109, 110 e 111 do CTN, combinados com os arts. 3º, 6º e 7º da Lei 

n. 7.713/1988, a incidência desse tributo, de competência da União, independe da 

denominação específica dos rendimentos, sendo certo que inexiste hipótese legal de 

isenção. (...) (RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 

10/05/2016, DJe03/06/2016). 

À toda evidência, como bem ressaltada pela Corte de Origem "apesar de a 

redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões 

médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto 



 

 

que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente 

retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto 

ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]". 

Com efeito, a verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras 

aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo 

evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos 

horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no 

sentido da incidência do imposto de renda. 

Incide Imposto de Renda sobre verba paga como contraprestação de plantões 

médicos. 

 

INFO 698 - AREsp 1.471.958-RS 
 

O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por 

homologação - como é o caso, em regra, do ICMS -, depende da circunstância de ter o 

contribuinte antecipado, ou não, o pagamento da exação. Com efeito, nos termos da 

Súmula 555 do STJ, "quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 

quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma 

do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever 

de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa" . Ou seja, 

não antecipado o pagamento, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Por outro lado, 

antecipado o pagamento do tributo, o prazo decadencial observa o art. 150, § 4º, do 

CTN, ou seja, desde a ocorrência do fato gerador inicia-se o prazo decadencial para o 

lançamento suplementar, sob pena de homologação tácita do lançamento. Nesse 

sentido: STJ, AgInt no REsp 1.817.191/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda 

Turma, DJe de 24/04/2020. 

No caso analisado, verificou-se não pagamento de tributo referente a diferença 

a menor entre o que foi pago pelo contribuinte e o que foi apurado, posteriormente, no 

lançamento complementar, pelo Fisco, em decorrência do creditamento integral, 



 

 

realizado pelo contribuinte, e do diferencial de alíquotas. Pontua-se que, no caso 

analisado, não há qualquer imputação da prática, pelo contribuinte, de ato doloso, 

fraudulento ou simulado. 

Em casos tais, o prazo decadencial rege-se pelo art. 150, § 4º, do CTN, tendo 

início na data da ocorrência do fato gerador. "Com efeito, a jurisprudência consolidada 

por esta Corte dirime a questão jurídica apresentada a partir da existência, ou não, de 

pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para essa finalidade, salvo os casos 

de dolo, fraude ou simulação, despiciendo se mostra indagar a razão pela qual o 

contribuinte não realizou o pagamento integral do tributo. A dedução aqui considerada 

(creditamento indevido) nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte 

decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período (princípio da 

não cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela Administração. Se esse 

crédito abarcasse todo o débito tributário a ponto de dispensar qualquer pagamento, aí 

sim, estar-se-ia, como visto, diante de uma situação excludente da aplicação do art. 150, 

§ 4º, do CTN" (STJ, AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Seção, DJe de 07/11/2011). 

Com isso, conclui-se que na hipótese de lançamento suplementar de ICMS, em 

decorrência de dimensionamento incorreto do crédito tributário (creditamento a maior 

e diferencial de alíquotas), deve ser aplicado o art. 150, § 4º, e não o art. 173, I, do CTN. 

Na hipótese de lançamento suplementar de ICMS, em decorrência de 

dimensionamento incorreto do crédito tributário (creditamento a maior e diferencial de 

alíquotas), deve ser aplicado o art. 150, § 4º, e não o art. 173, I, ambos do CTN. 

 

DIREITO PENAL  
 

INFO 694 - HC 657.382/SC 
 

No caso, o Juiz da Vara de Execuções Penais concedeu a progressão do paciente 

ao regime aberto e, em audiência admonitória, impôs, dentre outras condições, o 



 

 

comparecimento pessoal e obrigatório perante o Juízo, mensalmente, para informar e 

justificar suas atividades. 

Ocorre que, diante da situação de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça 

recomendou a suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das 

pessoas em cumprimento de pena no regime aberto (art. 5º, inciso V, da Recomendação 

n. 62/2020 do CNJ). 

Nesse sentido, o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina acolheu a 

recomendação e determinou a suspensão das apresentações mensais em juízo dos 

apenados em regime aberto (art. 3.º, inciso III, da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 

5/2020). 

Diante de tais atos normativos, o magistrado singular suspendeu o dever de 

apresentação mensal em Juízo aplicado aos apenados em regime aberto. A defesa, 

então, pleiteou o reconhecimento do período de suspensão como pena efetivamente 

cumprida, no que foi atendida. Todavia, ao julgar o recurso de agravo em execução, o 

Tribunal local reformou a decisão. 

Com efeito, vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo 

foi determinada pelo magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho 

Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 

decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do paciente. Desse 

modo, não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido 

evidenciada a participação do apenado em tal retardamento. 

Com a mesma conclusão cite-se trecho das Orientações sobre Alternativas 

Penais no âmbito das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo 

coronavírus (Covid-19), também elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça para 

disciplinar situação semelhante à ora analisada: 

No âmbito da execução penal, transação penal e condições impostas por 

suspensão condicional do processo e sursis: (I) Dispensar o comparecimento 

pessoal para o cumprimento de penas e medidas alternativas - como a 

prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. - 



 

 

durante o período da pandemia; (II) Computar o período de dispensa 

temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho 

pessoal e presencial - como a prestação de serviços à comunidade, o 

comparecimento em juízo etc. - durante o período da pandemia, como 

período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção 

independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente 

de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a 

manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito 

dessocializador, em particular quanto as oportunidades de trabalho e renda. 

Outrossim, o paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que 

não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual 

descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão 

do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena 

de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto. 

Em síntese, o período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, 

em razão da pandemia de Covid-19, pode ser reconhecido como pena efetivamente 

cumprida. 

 

INFO 698 - REsp 1.925.717/SC 
 

A controvérsia submetida ao exame do STJ é a (im)possibilidade de aplicação do 

princípio da consunção, para que o delito do art. 40 da Lei n. 9.605/1998 (causar dano 

ambiental em unidade de conservação) seja absorvido pelo crime do art. 64 da mesma 

lei (construir em solo que, por seu valor ecológico, não é edificável). 

As unidades de conservação não são o único espaço a receber especial tutela da 

legislação penal, pois a Lei n. 9.605/1998 tipifica, também, os danos ambientais 

causados em outras espécies de áreas, como as florestas de preservação permanente 

(arts. 38, 39, 40, 44), as de domínio público (arts. 44 e 50-A), a Mata Atlântica (art. 38-

A), a vegetação fixadora de dunas e mangues (art. 50) e as praias (art. 54, § 2º, IV). Na 

verdade, considerando a quantidade e diversidade de espaços protegidos pela Lei n. 

9.605/1998, é mesmo difícil imaginar uma situação em que o delito do art. 64 (na ação 



 

 

típica de construir em área não edificável por seu valor ecológico) não produza, também, 

danos sobre algum dos outros espaços referidos naquele diploma legislativo. 

A empreitada hermenêutica de bem definir o alcance destes tipos 

incriminadores é, certamente, dificultada pelo emaranhado de regimes jurídicos de 

proteção de espaços com relevância ambiental, os quais não receberam do legislador 

um tratamento sistemático. Não obstante, para avaliar a possibilidade de absorção de 

um crime por outro, o mais importante é verificar se o delito menor se encontra na 

cadeia causal do delito continente, como uma etapa do iter criminis - seja na 

preparação, consumação ou exaurimento do crime maior. 

Este raciocínio, ao contrário do que defende o órgão acusador, não é obstado 

pela diversidade de bens jurídicos protegidos por cada tipo incriminador; tampouco 

impede a consunção o fato de que o crime absorvido tenha pena maior do que a do 

crime continente. 

A Súmula 17/STJ bem exemplifica a linha aqui exposta: os crimes de falsidade 

(arts. 297 a 299 do CP) e estelionato (art. 171 do CP) localizam-se, topograficamente, 

em seções diferentes do CP e tutelam bens jurídicos diferentes: a fé pública, nos 

primeiros, e o patrimônio, no segundo. Também é possível vislumbrar situações em que 

o estelionato, apenado com 1 a 5 anos de reclusão, absorve a falsidade de documento 

público, cuja sanção é mais grave (2 a 6 anos de reclusão). Nem por isso fica inviabilizada 

a consunção, nos exatos termos da Súmula 17/STJ, que mesmo após três décadas de sua 

edição permanece norteando os julgamentos desta Corte Superior sobre o tema. 

A bem da verdade, a distinção entre os bens jurídicos tutelados pelos arts. 40 e 

64 da Lei n. 9.605/1998 não é tão intensa como aduz o MPF, pois este último dispositivo 

se refere, expressamente, à construção em espaços não edificáveis por sua especial 

relevância ecológica. Por conseguinte, o dispositivo não destina a proteger somente a 

higidez das posturas locais de ordenação urbanística e da ocupação do solo, como afirma 

o Parquet, mas abrange textualmente a guarida do meio ambiente. 

Estabelecidas estas premissas teóricas, o dano causado pela construção à 

estação ecológica se encontra, efetivamente, absorvido pela edificação irregular. O 



 

 

dano pode, em tese, ser considerado concomitante à construção, enquanto ato 

integrante da fase de execução do iter do art. 64, caso em que se aplicaria o princípio da 

consunção em sua formulação genérica; ou, então, como consequência naturalística 

inafastável e necessária da construção, de maneira que seu tratamento jurídico seria o 

de pós-fato impunível. De todo modo, o dano à unidade de conservação se situa na 

escala causal da construção irregular (seja como ato executório ou como exaurimento), 

nela exaurindo toda sua potencialidade lesiva. 

Dessa forma, conclui-se que o delito de causar dano em unidade de conservação 

(art. 40 da Lei n. 9.605/1998) pode ser absorvido pelo delito de construir em solo que, 

por seu valor ecológico, não é edificável (art. 64 da Lei n. 9.605/1998). 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

INFO 694 - RHC 141.737/PR 
 

No caso, se a investigação foi deflagrada em virtude da adulteração de 

prontuários, a interpretação evidente é de que os principais objetos visados pela medida 

de busca e apreensão eram os prontuários dos pacientes que haviam sido submetidos a 

tratamento e, ao mesmo tempo, vítimas de inúmeros crimes. 

Embora os prontuários possam conter dados sigilosos, foram obtidos a partir da 

imprescindível autorização judicial prévia, quer dizer, a prova foi obtida por meio lícito. 

A ausência de sua discriminação específica no mandado de busca é irrelevante, até 

porque os prontuários médicos encontram-se inseridos na categoria de documentos em 

geral, inexistindo qualquer exigência legal de que a autorização cautelar deva detalhar 

o tipo de documento a ser apreendido quando este possuir natureza sigilosa. 

Conforme já se pronunciou o STF, "dada a impossibilidade de indicação, ex ante, 

de todos os bens passíveis de apreensão no local da busca, é mister conferir-se certa 

discricionariedade, no momento da diligência, à autoridade policial" (STF, Pet 5173/DF, 

Min. Dias Tofoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2014). 



 

 

Com efeito, "O artigo 243 da Lei Processual Penal disciplina os requisitos do 

mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do 

que pode ou não ser arrecadado" (HC 524.581/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, DJe 13/2/2020). "Suficiente à delimitação da busca e apreensão é a 

determinação de que deveriam ser apreendidos os materiais que pudessem guardar 

relação estrita com aqueles fatos [...]" (HC 537.017/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 3/2/2020). 

Em outro precedente, do STJ já preconizou que "O artigo 240 do Código de 

Processo Penal, ao tratar da busca e apreensão, apresenta um rol exemplificativo dos 

casos em que a medida pode ser determinada, no qual se encontra a hipótese de 

arrecadação de objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, não havendo 

qualquer ressalva de que não possam dizer respeito à intimidade ou à vida privada do 

indivíduo" (HC 142.205/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe 13/12/2010). 

Ademais, vale frisar que o sigilo do qual se reveste os prontuários médicos 

pertencem única e exclusivamente aos pacientes, não ao médico. Assim, como afirmado 

pelo Tribunal estadual, caso houvesse a violação do direito à intimidade, haveria de ser 

arguida pelos seus titulares e não pelo investigado. 

Sendo assim, inexiste exigência legal de que o mandado de busca e apreensão 

detalhe o tipo de documento a ser apreendido, ainda que de natureza sigilosa. 

 

INFO 695 - AREsp 701.833/SP 
 

Cinge-se a controvérsia acerca da licitude no compartilhamento direto de provas 

pelos órgãos investigadores, em razão de cooperação internacional, obtidos sem prévia 

autorização judicial, mas em conformidade com a lei estrangeira que rege o ato. 

O art. 4º do MLAT entre Brasil e EUA institui um procedimento específico para as 

solicitações de cooperação, com a participação das autoridades centrais de cada país (o 

Ministério da Justiça e o Procurador-Geral, respectivamente). Não obstante, o 

descumprimento deste rito, por si só, não é causa suficiente para declarar a nulidade 

das provas decorrentes da colaboração. 



 

 

A finalidade do MLAT é facilitar a cooperação entre os Estados signatários, não 

só pelo rito do art. 4º (em que a solicitação é feita pela autoridade central do país 

requerente), mas também por "qualquer outra forma de assistência" (art. 1º, n. 2, "h"), 

"ajuste ou outra prática bilateral cabível" (art. 17). Tratar o procedimento formal do art. 

4º como impositivo, sob pena de nulidade das provas obtidas por formas atípicas de 

cooperação, desconsideraria o teor destes textos normativos e violaria frontalmente o 

art. 1º, n. 5, do MLAT. 

Destarte, a veiculação de pedidos pelas autoridades centrais não é a única forma 

válida de compartilhamento - pelo menos no âmbito do Acordo de Assistência firmado 

entre Brasil e EUA -, que não veda a cooperação direta entre os órgãos investigadores 

de cada país. O que o Tratado proíbe, ao revés, é a supressão de alguma prova com 

espeque em seus dispositivos, até mesmo porque o MLAT não contempla regras de 

validade da atividade de produção probatória. 

Tais regras são previstas no ordenamento jurídico de cada Estado, e é frente a 

elas que a prova oriunda da cooperação internacional deve ser valorada. O Tratado 

disciplina, tão somente, a possibilidade de compartilhamento das informações, sem 

instituir parâmetros legais específicos para o exame de sua licitude. A única ressalva feita 

pelo MLAT a esse compartilhamento, na verdade, refere-se aos casos em que o Estado 

requerido solicite a restrição no uso da informação (art. 7º, n. 1 e 2). 

Não há semelhante regra de exclusão, todavia, direcionada à cooperação direta, 

quando feita sem a intermediação das autoridades centrais. E trata-se, aqui, de um 

silêncio eloquente: o MLAT poderia ter vedado o uso de provas fornecidas por meios 

diversos daquele previsto em seu art. 4º, até porque conferiu ao Estado requerido a 

prerrogativa de impor condições e restrições, discricionariamente, ao emprego do 

material fornecido. Contudo, o Tratado não o fez, e ainda deixou claro que suas normas 

não excluem outras maneiras de compartilhamento de informações, tampouco servem 

de fundamento para que se pleiteie a exclusão ou supressão de qualquer prova. 

O Tratado em comento não prevê, como consequência da intermediação das 

autoridades centrais, qualquer forma de notificação ou participação do investigado no 

procedimento de entrega de documentos, disciplinado no art. 13 do MLAT. E, ainda, a 



 

 

quebra do sigilo independe da anterior formação de contraditório, o qual é exercido de 

forma diferida, no curso do processo judicial, não havendo qualquer gravame ao 

investigado. Assim, o compartilhamento direto de provas, sem requerimento formulado 

pela autoridade central brasileira e dirigido à norte-americana, não gera a nulidade para 

a defesa. 

Cada país tem a independência para estabelecer quais medidas investigativas se 

submetem à reserva de jurisdição, como modo de instituir uma cautela adicional à tutela 

da intimidade de seus cidadãos. Não se pode, todavia, exigir uniformidade sobre o tema 

no regramento das quase duas centenas de Estados soberanos, sob pena de inviabilizar 

a cooperação jurídica internacional. 

Enquanto cláusula geral, o devido processo legal (que inclusive é positivado 

também na 5ª e 14ª emendas à Constituição dos EUA) admite diferentes conformações 

legislativas, admitindo-se certa margem de discricionariedade ao legislador para definir 

seus contornos. Impor a necessidade de prévia autorização judicial para esta ou aquela 

medida interventiva se insere em tal âmbito, não sendo possível dizer que, apenas por 

não ter sido submetida à reserva de jurisdição, determinada diligência praticada no 

estrangeiro ofende o devido processo legal. Vale ressaltar que para avaliar a 

admissibilidade de uma prova à luz do art. 17 da LINDB, mais decisivo é o respeito à 

condição humana do indivíduo do que, propriamente, a reserva de jurisdição. 

Sendo assim, não viola a ordem pública brasileira o compartilhamento direto de 

dados bancários pelos órgãos investigativos mesmo que, no Estado de origem, sejam 

obtidos sem prévia autorização judicial, se a reserva de jurisdição não é exigida pela 

legislação local. 

 

INFO 696 – REsp 1.806.792/SP 
 

A controvérsia refere-se à validade do pedido de quebra de sigilo telefônico e 

telemático em que se determinou a interceptação de determinados terminais 

telefônicos mediante a habilitação temporária de SIMCARDS indicados pela autoridade 

policial em substituição às linhas do investigado. 



 

 

A Lei n. 9.296/1996 - que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5.º da 

Constituição Federal - trata da interceptação de comunicações telefônicas de qualquer 

natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, inclusive 

do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, disciplinando os 

limites dessa ingerência estatal na esfera de direitos fundamentais dos indivíduos. 

Na situação em análise, o acórdão recorrido foi preciso ao concluir que "não se 

trata do procedimento previsto na Lei n. 9.296/96, que não autoriza a suspensão do 

serviço telefônico ou do fluxo da comunicação telemática mantida pelo usuário, 

tampouco a substituição do alvo da investigação e titular da linha por agente indicado 

pela autoridade policial". 

De fato, a ordem judicial, endereçada à concessionária de telefonia, consistiu na 

determinação de viabilizar à autoridade policial a utilização de "SIMCARD" (cartão 

"SIM", sigla em inglês da expressão Subscriber Identity Module - módulo de identificação 

do assinante -, comumente referido no Brasil como "chip"), em substituição ao do 

aparelho celular do usuário investigado, "pelo prazo de 15 (quinze) dias e a critério da 

autoridade policial, em horários previamente indicados, inclusive de madrugada." 

Pretendeu-se que a operadora de telefonia, quando acionada, habilitasse o chip 

do agente investigador, em substituição ao do usuário, a critério da autoridade policial, 

que teria pleno acesso, em tempo real, às chamadas e mensagens transmitidas para a 

linha originária, inclusive via WhatsApp. Ora, esse procedimento, claramente, não 

encontra respaldo nos artigos da lei que disciplina a interceptação telefônica, além de 

gerar insuperáveis inconvenientes, para dizer o mínimo. 

Isso porque, a ação, se implementada, permitiria aos investigadores acesso 

irrestrito a todas as conversas por meio do WhatsApp, inclusive com a possibilidade de 

envio de novas mensagens e a exclusão de outras. Se não bastasse, eventual exclusão 

de mensagem enviada ou de mensagem recebida não deixaria absolutamente nenhum 

vestígio e, por conseguinte, não poderia jamais ser recuperada para servir de prova em 

processo penal, tendo em vista que, em razão da própria característica do serviço, feito 

por meio de encriptação ponta-a-ponta, a operadora não armazena em nenhum 

servidor o conteúdo das conversas dos usuários. 



 

 

Há relevantes diferenças entre como se daria a quebra do sigilo telefônico e 

telemático, em conformidade com a lei de regência, e a forma de acesso e intervenção 

na linha telefônica e nos dados do investigado da forma como determinada no caso em 

exame. 

Com efeito, ao contrário da interceptação telefônica, no âmbito da qual o 

investigador de polícia atua como mero observador de conversas travadas entre o alvo 

interceptado e terceiros, na troca do chip habilitado, o agente do estado tem a 

possibilidade de atuar como participante das conversas, podendo interagir diretamente 

com seus interlocutores, enviando novas mensagens a qualquer contato inserido no 

celular, além de poder também excluir, com total liberdade, e sem deixar vestígios, as 

mensagens no WhatsApp. E, nesse interregno, o usuário ficaria com todos seus serviços 

de telefonia suspensos. 

Dessa forma, o STJ entendeu que se mostra irretocável a conclusão do Tribunal 

de origem, no sentido de que, "tratando-se de providência que excepciona a garantia à 

inviolabilidade das comunicações, a interceptação telefônica e telemática deve se dar 

nos estritos limites da lei, não sendo possível o alargamento das hipóteses previstas ou 

a criação de procedimento diverso." 

Ou seja, é ilegal a quebra do sigilo telefônico mediante a habilitação de chip da 

autoridade policial em substituição ao do investigado titular da linha. 

 

INFO 698 – CC 175.033/GO 
 

Inexistindo disposição legal em sentido contrário, afigura-se possível a 

coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas 

por Juízes diversos, sem implicar na usurpação de competência por quaisquer deles. 

No entanto, é possível cogitar o conflito positivo da discussão acerca da 

existência ou não de primazia da medida assecuratória de índole penal (sequestro) sobre 

a decretada em sede de reclamação trabalhista (penhora), de modo a elucidar se a 

conduta do Juízo trabalhista, no sentido de antecipar a prática de ato expropriatório 



 

 

referente a bem sob o qual ainda recaia constrição decretada pelo Juízo criminal, 

consubstanciou usurpação de competência do último. 

Inicialmente, cumpre rememorar que o sequestro é medida assecuratória 

voltada à retenção de bens móveis e imóveis do indiciado ou acusado, ainda que em 

poder de terceiros, quando adquiridos com os proventos da infração (art. 125 do CPP) 

para que deles não se desfaça, durante o curso da ação penal, de modo a assegurar a 

indenização da vítima ou impossibilitar ao agente que tenha lucro com a atividade 

criminosa. Transitada a ação penal e inexistindo ofendido a requerer a indenização, são 

os proventos do delito confiscados em prol da Fazenda Pública (arts. 133, § 1º, do CPP 

e 91, II, b, do Código Penal) e submetidos a alienação judicial ou transferidos 

diretamente ao ente público (art. 133-A, § 4º, do CPP). 

De outra parte, a hipoteca legal (art. 134 do CPP) e o arresto (art. 136 do CPP) 

são direcionados à constrição do patrimônio lícito do acusado, a fim de que dele não se 

desfaça e dando garantia ao ofendido ou à Fazenda Pública de que o acusado não estará 

insolvente ao final do processo criminal, de modo a assegurar a reparação do dano por 

ele causado. 

Tais medidas assecuratórias penais ostentam natureza distinta, pois enquanto o 

sequestro ostenta um interesse público - retenção e confisco dos bens adquiridos com 

os proventos da infração -, o arresto e a hipoteca legal ostentam interesse nitidamente 

privado - constrição do patrimônio lícito para fins de reparação de dano -, convicção 

essa robustecida na diversidade do procedimento para expropriação desses bens, pois 

enquanto os bens sequestrados são expropriados no Juízo penal (art. 133 do CPP), os 

bens arrestados ou hipotecados, em sede penal, são expropriados no Juízo cível (art. 

143 do CPP). 

Assim, considerando a natureza peculiar da medida assecuratória penal de 

sequestro (art. 125 do CPP) - verificada a partir do interesse público (aquisição com 

proventos da infração penal) e do fato de que a expropriação ocorre na seara penal -, 

deve ser reconhecida a primazia da referida constrição, frente àquela decretada por 

Juízo cível ou trabalhista (penhora), sendo indiferente qual constrição foi decretada 

primeiro. 



 

 

Logo, incorre em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato 

expropriatório de bem sequestrado na seara penal, ainda que objeto de constrição 

decretada em sede trabalhista (penhora). 

Contudo, no caso, conquanto verificada a usurpação de competência, não deve 

ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo Trabalhista, pois os 

bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção (juris tantum), estabelecida 

pelo próprio Poder Judiciário e pela lei (art. 903 do CPC), de que são desembaraçados, 

ou seja, livres de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de 

um instituto que depende de sua credibilidade para adesão dos arrematantes. 

Desse modo, mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia 

obtida com a alienação judicial, promovida perante o Juízo incompetente deve ser 

revertida em prol da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo 

causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual 

penal (arts. 133, § 1º, do CPP, e 91, II, b, do Código Penal). 

Em resumo, incorre em usurpação de competência o Juízo cível ou trabalhista 

que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na esfera penal. 

 

INFO 698 – CC 177.882/PR 
 

O núcleo da controvérsia deste caso consiste em verificar a possibilidade de 

redimensionar o alcance da Súmula n. 528/STJ, a qual cuida de tráfico de drogas 

praticado via postal, nos mesmos moldes em que a Terceira Seção desta Corte Superior 

de Justiça, no precedente do CC 172.392/SP, flexibilizou a incidência da Súmula n. 

151/STJ, no caso de contrabando e descaminho, quando a mercadoria apreendida 

estiver em trânsito e conhece-se o endereço da empresa importadora destinatária da 

mercadoria. 

Conforme Súmula n. 528/STJ, "Compete ao Juiz Federal do local da apreensão da 

droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico 

internacional". Feita a necessária digressão sobre os julgados inspiradores da Súmula n. 

528/STJ, constata-se que o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no julgamento do CC 



 

 

134.421/TJ (DJe 4/12/2014), propôs a revisão do seu posicionamento para, 

exclusivamente no caso de importação de droga via correio (ou seja, quando conhecido 

o destinatário), reconhecer como competente o Juízo do local de destino da droga. 

Malgrado tenha vencido a tese pela competência do local da apreensão da droga, em 

nome da segurança jurídica, a dinâmica do tempo continua revelando as dificuldades 

investigativas no caso de importação via correios, quando a droga é apreendida em local 

distante do destino conhecido. 

Com efeito, "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 151.836/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 26/6/2017). 

Ademais, uma vez abraçada a tese de que a consumação da importação da droga 

ocorre no momento da entabulação do negócio jurídico, o local de apreensão da 

mercadoria em trânsito não se confunde com o local da consumação do delito, o qual já 

se encontrava perfeito e acabado desde a negociação. 

Ressalte-se que a prestação jurisdicional efetiva depende de investigação policial 

eficiente. Caso inicialmente o local da apreensão da droga possa apresentar-se como 

facilitador da colheita de provas no tocante à materialidade delitiva, em um segundo 

momento, a distância do local de destino da droga dificulta sobremaneira as 

investigações da autoria delitiva, sendo inegável que os autores do crime possuem 

alguma ligação com o endereço aposto na correspondência. 

A fixação da competência no local de destino da droga, quando houver postagem 

do exterior para o Brasil com o conhecimento do endereço designado para a entrega, 

proporcionará eficiência da colheita de provas relativamente à autoria e, 

consequentemente, também viabilizará o exercício da defesa de forma mais ampla. 

Desse modo, na hipótese de importação da droga via correio cumulada com o 

conhecimento do destinatário por meio do endereço aposto na correspondência, a 



 

 

Súmula n. 528/STJ deva ser flexibilizada para se fixar a competência no Juízo do local de 

destino da droga, em favor da facilitação da fase investigativa, da busca da verdade e da 

duração razoável do processo. 

Em síntese, compete ao Juízo Federal do endereço do destinatário da droga, 

importada via Correio, processar e julgar o crime de tráfico internacional. 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 

INFO 694 – REsp 1.847.731/RS 
 

Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade de computar as parcelas 

pagas a título de benefício previdenciário na via administrativa no curso da ação, na base 

de cálculo para fixação de honorários advocatícios, além dos valores decorrentes de 

condenação judicial. 

O art. 85, §2º, do CPC/2015 prevê o proveito econômico como um dos critérios 

para o arbitramento dos honorários de sucumbência. Todavia, o proveito econômico ou 

valor da condenação não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição 

de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do 

benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial, conseguido por 

meio da atividade laboral exercida pelo advogado. 

Assim, o valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do 

montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de 

requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do valor a ser auferido pela 

parte beneficiária em decorrência da ação judicial. 

Foi assim que decidiu este Superior Tribunal de Justiça a partir do precedente 

inaugural, referente a essa matéria, que se deu nos autos do REsp. 956.263/SP (DJ 

3.9.2007), da relatoria do eminente Min. Napoleão Nunes Maia Filho no qual se firmou 

entendimento no sentido de que os valores pagos administrativamente devem ser 

compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve 

interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta 



 

 

pela totalidade dos valores devidos. Além disso, os honorários advocatícios, nos termos 

do art. 85, § 2º, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no 

princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. 

Indubitavelmente, tendo ocorrido a resistência à pretensão por parte do INSS, 

que ensejou a propositura da ação, impõe-se a incidência de honorários sucumbenciais, 

a fim de que a parte que deu causa à demanda arque com as despesas inerentes ao 

processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à 

remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora. 

Caso fosse adotado entendimento diverso, poderia ocorrer a situação peculiar 

em que o INSS, ao reconhecer o débito integral em via administrativa, posteriormente 

à propositura da ação de conhecimento em face de indeferimento inicial do benefício 

previdenciário pela Administração Pública, ficaria desincumbido do valor devido a título 

de honorários advocatícios ao patrono que atuou na causa judicial previdenciária. 

Assim, em resumo, o eventual pagamento de benefício previdenciário na via 

administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de 

alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de 

conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. 

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

INFO 698 – REsp 1.878.041/SP 
 

Inicialmente, importa consignar que a guarda compartilhada não se confunde 

com a guarda alternada, tampouco com o regime de visitas ou de convivência. 

Com efeito, a guarda compartilhada impõe o compartilhamento de 

responsabilidades, não se confundindo com a custódia física conjunta da prole ou com 

a divisão igualitária de tempo de convivência dos filhos com os pais. 



 

 

De fato, nesta modalidade de guarda, é plenamente possível - e, até mesmo, 

recomendável - que se defina uma residência principal para os filhos, garantindo-lhes 

uma referência de lar para suas relações da vida. 

Na guarda alternada, por outro lado, há a fixação de dupla residência, residindo 

a prole, de forma fracionada, com cada um dos genitores por determinado período, 

ocasião em que cada um deles, individual e exclusivamente, exercerá a guarda dos 

filhos. 

Assim, é imperioso concluir que a guarda compartilhada não demanda custódia 

física conjunta, tampouco tempo de convívio igualitário, sendo certo, ademais, que, 

dada sua flexibilidade, esta modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas 

para sua implementação concreta, notadamente para o regime de convivência ou de 

visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes em atenção às 

circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada. 

Portanto, não existe qualquer óbice à fixação da guarda compartilhada na 

hipótese em que os genitores residem em cidades, estados, ou, até mesmo, países 

diferentes, máxime tendo em vista que, com o avanço tecnológico, é plenamente 

possível que, à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, 

participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos. 

A possibilidade de os genitores possuírem domicílios em cidades distintas infere-

se da própria previsão contida no § 3º do art. 1.583 do CC/2002, segundo o qual "na 

guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que 

melhor atender aos interesses dos filhos". 

Em resumo, o fato de os genitores possuírem domicílio em cidades distintas não 

representa óbice à fixação da guarda compartilhada. 

 

DIREITO DO TRABALHO 

 
INFO 696 - AgInt no CC 155.994-SP 



 

 

 
Trata-se de conflito de competência em ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Trabalho que tem como fundamento a falta de cumprimento pela 

empresa requerida de condições de trabalho que lhe permitiriam receber o Selo de 

Responsabilidade. 

Assim sendo, o que se verifica é que a causa tem como questão de fundo o 

respeito às relações de trabalho e tem como pedidos a observância de normas 

destinadas a promover as relações de trabalho. 

Dados os pedidos e a causa de pedir, resulta que é competente a Justiça do 

Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição da República, notadamente de seus 

incisos I e VII. 

É nessa linha que são os precedentes desta Corte Superior, os quais frisam que a 

definição do juízo competente é dada pelos termos em que a demanda é formulada. 

Confira-se: CC 89.207/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 

1/9/2008. 

Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do RR-1060-

06.2012.5.15.0079, apreciando a mesma controvérsia, reconheceu a competência 

daquela Justiça Especializada para o exame da questão referente à cassação do selo de 

responsabilidade social "empresa compromissada", bem como impedir a concessão 

sucessiva de novos selos de responsabilidade às Usinas, sem a análise concreta do 

cumprimento das obrigações trabalhistas descritas no Termo de Responsabilidade. 

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação civil pública 

fundamentada na não concessão pela União de Selo de Responsabilidade Social a 

empresa pela falta de verificação adequada do cumprimento de normas que regem as 

condições de trabalho. 

 

DIREITO AMBIENTAL  
 

INFO 694 - REsp 1.770.760/SC 



 

 

 
A controvérsia diz respeito a qual norma deve ser aplicável para fins de definir a 

extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos d'água naturais em 

trechos caracterizados como área urbana consolidada: se corresponde à área de 

preservação permanente prevista no art. 4°, I, da Lei n. 12.651/2012 (equivalente ao art. 

2°, alínea "a", da revogada Lei n. 4.771/1965), cuja largura varia de 30 (trinta) a 500 

(quinhentos) metros, ou ao recuo de 15 (quinze) metros determinado no art. 4°, caput, 

III, da Lei n. 6.766/1979. 

A definição da norma a incidir sobre o caso deve garantir a melhor e mais eficaz 

proteção ao meio ambiente natural e ao meio ambiente artificial, em cumprimento ao 

disposto no art. 225 da CF/1988, sempre com os olhos também voltados ao princípio do 

desenvolvimento sustentável (art. 170, VI,) e às funções social e ecológica da 

propriedade. 

O art. 4º, caput, inciso I, da Lei n. 12.651/2012 mantém-se hígido no sistema 

normativo federal, após os julgamentos da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 

4.937. 

A disciplina da extensão das faixas marginais a cursos d'água no meio urbano foi 

apreciada inicialmente nesta Corte Superior no julgamento do REsp 1.518.490/SC, 

Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2019, precedente esse 

que solucionou, especificamente, a antinomia entre a norma do antigo Código Florestal 

(art. 2º da Lei n. 4.771/1965) e a norma da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (art. 4º, 

III, da Lei n. 6.766/1976), com a afirmação de que o normativo do antigo Código Florestal 

é o que deve disciplinar a largura mínima das faixas marginais ao longo dos cursos d'água 

no meio urbano. 

Exsurge inarredável que a norma inserta no novo Código Florestal (art. 4º, caput, 

inciso I), ao prever medidas mínimas superiores para as faixas marginais de qualquer 

curso d'água natural perene e intermitente, sendo especial e específica para o caso em 

face do previsto no art. 4º, III, da Lei n. 6.766/1976, é a que deve reger a proteção das 

APPs ciliares ou ripárias em áreas urbanas consolidadas, espaços territoriais 



 

 

especialmente protegidos (art. 225, III, da CF/1988), que não se condicionam a 

fronteiras entre o meio rural e o urbano. 

Assinale-se, a opção pela não aplicação do art. 4º, caput, e I, da Lei n. 

12.651/2012, quando o comando do seu caput é expresso em determinar a sua 

incidência também ao meio urbano, apresenta-se inequivocamente inapropriado, pois 

estar-se-ia a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal 

Federal. 

A solução que ora se propõe não se altera pela superveniência da Lei n. 

13.913/2019, que suprimiu a expressão "[...] salvo maiores exigências da legislação 

específica." do inciso III do art. 4º da LPSU, pois, pelo critério da especialidade, o 

normativo contido no art. 4º, caput, I, da Lei n. 12.651/2012 (novo Código Florestal) é o 

que garante a mais ampla proteção ao meio ambiente, em áreas urbana e rural, e deve, 

como já assinalado, incidir ao caso. O fato de agora o inciso III-A do art. 4º da Lei n. 

6.766/1976 expressamente estabelecer, em caráter geral, a determinação do 

distanciamento de "no mínimo" 15 (quinze) metros apenas reforça a função de norma 

geral norteadora da menor distância que as faixas marginais, não edificáveis, devem 

manter dos cursos d'água, o que, por uma visão teleológica do sistema de proteção 

ambiental, não restringe a aplicação do art. 4º, caput, da Lei n. 12.651/2012 às áreas 

urbanas consolidadas. 

Em síntese, na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão 

não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene 

ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve 

respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas "a, b, c, d e e, a fim 

de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente 

protegidos e, por conseguinte, à coletividade. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
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TST-E-ED-RR-16400-08.2008.5.13.0007 
  

A jurisprudência do TST é firme no sentido de que não configura mandato tácito 

a realização de sustentação oral por advogado, sem procuração válida.  

Ademais, nos termos da Orientação Jurisprudencial 200 da SBDI-I do TST, “É 

inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito”.  

Nesse contexto, não é possível afastar a irregularidade de representação 

constatada em recurso cujo subscritor recebeu substabelecimento de advogado sem 

poder nos autos.  

Ressalte-se ainda que, antes mesmo da modificação do art. 897-A, § 3º, da CLT, 

o entendimento desta Corte já era no sentido de ser inaplicável o efeito interruptivo do 

prazo recursal, quando da interposição de embargos de declaração sequer conhecidos, 

por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, tal como a regularidade de 

representação.  

 

TST-E-ED-ARR-1609-56.2016.5.13.0006 
 

Nos termos do art. 173, § 1º, II, e § 2º da CF e da Súmula 170 do TST, as 

sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas 

privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 

tributários e não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, 

razão pela qual a reclamada não estaria dispensada do pagamento de custas processuais 

e do recolhimento do depósito recursal.  

Não obstante, o STF tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a 

determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, quando 

não atuam em regime de concorrência e não há comprovação de acúmulo ou 

distribuição de lucros, tais como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 

Infraero e diversas companhias estaduais de saneamento básico (Rcl 33893 MC/PB, 

relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 28/3/2019).  



 

 

Sob esse fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos 

interpostos pelo reclamante, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, 

negou-lhes provimento, mantendo a decisão turmária que, no caso específico da 

CAGEPA, em razão da aplicação das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, entendeu 

desnecessário o pagamento do depósito recursal e das custas processuais para 

interposição do recurso ordinário e demais recursos, ante a isenção do preparo.  

 

TST-RO-202-55.2016.5.05.0000 
 

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais na ação rescisória 

deve observar os parâmetros definidos no art. 85, § 2º, do CPC de 2015. Destarte, na 

hipótese de ampliação da condenação no processo matriz, decorrente do acolhimento 

do pedido de corte rescisório, a verba advocatícia deferida na ação rescisória não pode 

ter como base o valor da causa, cujo emprego é autorizado somente quando não é 

possível a utilização do valor da condenação ou do proveito econômico obtido com a 

ação.  

 

TST-RR-24-44.2015.5.06.0023 
 

O simples estabelecimento de vínculos em mídias sociais (Whatsapp, Facebook), 

principalmente no caso em apreço, em que evidenciado que esses são uma extensão 

das relações interpessoais decorrentes de uma origem comum, qual seja, o labor para 

uma mesma empregadora, não se revelam, por si só, suficientes para a configuração da 

amizade íntima a que aludem os arts. 477, § 3º, I, do CPC e 829 da CLT.  

Por sinal, em grupos de tal natureza é esperada uma maior interação entre os 

participantes, conforme o tempo de convivência no mesmo ambiente de trabalho, o que 

milita em favor da oitiva da testemunha, porquanto apta a descrever com maior 

exatidão os fatos da causa.  

 Assim, se por um lado, os vínculos estabelecidos nas redes sociais - muitas vezes 

decorrentes de um “sujeito virtual”, cujas manifestações nem sempre correspondem ao 

comportamento conhecido nas relações laborais, ou mesmo na comunidade em que a 



 

 

pessoa vive -, não podem, por si só, serem confundidos com amizade íntima; de outro, 

a amizade estabelecida no ambiente de trabalho, assim entendida como simples relação 

de apreço, simpatia, cortesia, decorrente do longo convívio amistoso, também não 

ostenta a necessária qualificação para o enquadramento no disposto nos arts. 477, § 3º, 

I, do CPC e 829 da CLT.  

No caso em tela, inquirida, a testemunha declarou que “que era amigo da autora 

pois trabalhou muitos anos com ela; que não frequenta a casa da reclamante e nem ela 

a sua; que mantem contato com a reclamante assim como com os demais colegas, no 

whatsapp, no facebook; afirma que trata-se de grupo de todos os celpianos; alega que 

esse grupo é composto de mais de 100 pessoas; que na época que trabalhou na Celpe, 

lá trabalhavam cerca de 1.600 empregados”. Contudo, para que haja a suspeição da 

testemunha, não basta a simples amizade decorrente dos muitos anos de convívio no 

ambiente de trabalho, ou mesmo, a continuidade desta relação em redes sociais, sob 

pena de, ao fim e ao cabo, inviabilizar-se a produção de prova testemunhal - e 

justamente por quem teria melhor condições de fazê-lo, ou seja, quem laborou por mais 

tempo com a parte reclamante no mesmo ambiente de trabalho.  

Não se revela razoável uma sinalização de que as relações estabelecidas em 

redes sociais, sem quaisquer outros elementos objetivos de prova de tais vínculos, 

transbordariam para uma maior intimidade, mormente se considerado que as 

suspeições não se limitam à contradita de testemunhas, mais atingem a outros sujeitos 

do processo e, eventualmente, fundamentariam exceções de suspeição de juízes, 

membros do Ministério Público, peritos e demais auxiliares da justiça. 

 

TST-RR-10406-02.2018.5.03.0112 
 

Trata-se de recurso de revista, cujo preparo foi efetuado mediante seguro 

garantia, com apólice acostada simultaneamente à interposição e renovada após a 

expiração. No caso dos autos, durante o lapso temporal compreendido entre 

13/12/2020 e 08/01/2021, o juízo ficou sem garantia, o que, por si só, caracteriza a 

deserção do apelo.  



 

 

Entendeu o TST que é incumbência da parte que opta por esse tipo de preparo, 

certificar-se de que permaneça vigente durante todo o processo, até o desfecho final da 

controvérsia. Se não o faz, arca com as consequências da deserção.  
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TST-E-ED-ARR-532-29.2014.5.03.0016 
 

A matéria relativa a promoções por merecimento encontra-se pacificada pela 

jurisprudência da SBDI-1 desta Corte, no sentido de que, dado o caráter eminentemente 

subjetivo da apuração da progressão por mérito, eventual omissão do empregador 

quanto à implementação desse procedimento não garante a promoção do empregado, 

por não se poder afirmar que ele teria obtido êxito, caso tivesse sido avaliado.  

Contudo, a hipótese de ausência de juntada da documentação solicitada pelo 

perito, relativa às avaliações de desempenho realizadas pelo empregado, 

imprescindíveis à aferição da correta movimentação do trabalhador no sistema de 

grades adotado pelo banco, acaba por caracterizar distinção em face da jurisprudência 

da SDI quanto à impossibilidade de reconhecimento do direito às promoções por mérito.  

A jurisprudência desta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que os 

empregados fazem jus ao pagamento de diferenças salariais, quando o réu, Banco 

Santander, não apresenta os documentos que poderiam comprovar o correto 

cumprimento do sistema de grades previsto no regulamento empresarial.  

 

TST-E-ED-RR-346000-68.2005.5.15.0130 
 

Não incidem o imposto de renda e a contribuição previdenciária sobre o valor 

fixado a título de compensação por danos morais e materiais quando decorrentes de 

acidente do trabalho. A compensação por dano moral e material não se enquadra no 

conceito de rendimento, mas sim em reparação pelos danos ocasionados pela doença 



 

 

profissional, não fazendo parte, portanto, do salário de contribuição, conforme 

estabelecido no artigo 28, I, da Lei nº 8.212/91.  

No mesmo sentido, o art. 6º, IV, da Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação do 

imposto sobre a renda, bem como o inciso XVII do art. 39 do Decreto nº 3.000/99, que 

cuida da tributação, fiscalização, arrecadação e administração do referido imposto, 

preveem a proibição de tributação no caso de indenização decorrente de acidente de 

trabalho, seja decorrente de dano moral ou patrimonial, seja o pagamento realizado de 

qualquer forma, parcela única ou pensionamento.  

 

TST-ROT-7994-47.2017.5.15.0000 
 

O prazo para ajuizamento da ação rescisória é estabelecido pela data do trânsito 

em julgado da decisão rescindenda, de modo que não se aplica a regra contida no art. 

975, § 2º, do CPC de 2015, acerca da contagem do prazo decadencial em ação rescisória 

fundada em prova nova, à coisa julgada constituída antes de sua vigência.  

No caso, destacou-se que a sentença rescindenda, que julgara improcedente o 

pedido da reclamante de indenização por dano moral e material decorrente de moléstia 

profissional, transitou em julgado em 2012, não havendo possibilidade de se alterar o 

início da contagem do prazo decadencial para momento diverso, em razão de a ação 

rescisória ter sido ajuizada em 2017, muito além do prazo previsto no art. 495 do CPC 

de 1973. 

 Com efeito, a Subseção já se manifestou no sentido de que a data do trânsito 

em julgado da sentença rescindenda define o regramento processual a ser aplicado, não 

podendo ser atribuído efeito retroativo à nova lei processual, em observância ao 

princípio de direito intertemporal tempus regit actum.  

  

TST-AIRR-10405-64.2017.5.15.0032 
 

A dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, da CF/88) 

e regra matriz do direito à indenização por danos morais (art. 5º, X, da CF/88), impõe-se 



 

 

contra a conduta abusiva do empregador no exercício do poder de direção a que se 

refere o art. 2º da CLT, o qual abrange os poderes de organização, disciplinar e de 

fiscalização.  

 São fatos incontroversos que as causas de pedir a indenização por danos morais 

foram duas - a dispensa por Whatsapp e a acusação também por meio do aplicativo de 

que a reclamante teria falsificado assinatura em documento de rescisão. Na sentença a 

indenização por danos morais foi deferida pelos dois fundamentos – dispensa por 

Whatsapp e acusação indevida de ato ilícito. No recurso ordinário, o reclamado não 

questionou a veracidade dos fatos, centrando suas alegações na pretendida licitude da 

utilização do aplicativo na relação de trabalho. Por essa razão, no acórdão recorrido o 

TRT não se deteve na análise da prova dos fatos, eis que essa questão não era 

controvertida no segundo grau de jurisdição.  

A Corte regional manteve a indenização por danos morais examinando apenas o 

enfoque da dispensa por Whatsapp, sem se manifestar sobre a acusação de ato ilícito 

sofrida pela reclamante também por meio do aplicativo. Nesse contexto, o segundo 

fundamento para a indenização por danos morais (acusação indevida de ato ilícito) 

transitou em julgado, pois sobre ele não se manifestou o TRT nem o reclamado traz 

qualquer impugnação para o TST (suas razões recursais se referem à dispensa por 

Whatsapp).  

Havendo dois fundamentos autônomos, suficientes por si mesmos para manter 

a condenação, a não desconstituição de um deles torna inútil seguir na discussão sobre 

o fundamento impugnado. Assim, de plano, no caso dos autos não haveria utilidade em 

seguir no debate sobre a dispensa por Whatsapp. 

 Por outro lado, dada a relevância da matéria, deve ser registrado que no caso 

concreto o que se extrai do acórdão recorrido, trecho transcrito no recurso de revista, é 

que o TRT fundamentou o reconhecimento dos danos morais no conteúdo da 

mensagem da dispensa, e não no meio utilizado para a dispensa (Whatsapp).  

Disse a Corte regional: “Não se questiona na hipótese dos autos a privacidade ou 

a segurança do meio de comunicação utilizado, o que, de todo modo, poderia 



 

 

potencializar os danos causados. O que se avalia é o modo como o reclamado comunicou 

a cessação do vínculo de emprego à trabalhadora, que, como se sabe, depende 

economicamente da contraprestação pelo trabalho prestado. A mensagem, reproduzida 

às fls. 43, fala por si. Vejamos: ‘Bom dia, Você está demitida. Devolva as chaves e o cartão 

da minha casa. Receberá contato em breve para assinar documentos’.” Nesse particular, 

não se ignora que o conteúdo da mensagem de dispensa foi telegráfico nem se ignora 

que as regras da cortesia e da consideração devem ser observadas em quaisquer etapas 

da relação de trabalho.  

No entanto, para que se pudesse concluir nesta Corte Superior se foi ofensivo ou 

não o conteúdo da mensagem da dispensa precisaríamos saber do contexto da 

mensagem, e não apenas do texto da mensagem. O contexto é que dá sentido ao texto. 

Isso porque no âmbito das interações sociais os fatos não falam por si – os interlocutores 

é que dão sentido aos fatos. Esse aspecto é mais acentuado ainda na linguagem escrita, 

na qual a comunicação não é somente o que uma pessoa escreve, mas também o que a 

outra pessoa lê.  

No caso dos autos, afinal, o que teria acontecido entre as partes para que a 

dispensa tivesse desfecho com mensagem daquele conteúdo? Não consta no acórdão 

recorrido o contexto em que as coisas ocorreram. Nem mesmo o reclamado, nas suas 

razões recursais, traz contextualização sobre os diálogos com a reclamante, pois sua tese 

é sobre a licitude da utilização de Whatsapp na relação de trabalho.  

Acrescente-se que, embora o reclamado sustente que a reclamante não teria 

alegado danos morais pelo conteúdo da mensagem da dispensa, mas pelo instrumento 

utilizado para a dispensa – a reclamante teria se insurgido na realidade contra o 

conteúdo de mensagem posterior que a acusou de ato ilícito ao assinar documento de 

rescisão -, subsiste que não há tese no acórdão recorrido sobre o suposto julgamento 

fora dos limites da lide e não há no recurso de revista, renovado no agravo de 

instrumento, fundamentação jurídica (dispositivos de lei ou arestos) que trate 

especificamente dos limites da lide.  


