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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

RE 754276/RS 
 

No RE 754276/RS, relatora Min. Rosa Weber, em julgamento virtual finalizado 

em 20.3.2021, o STF definiu que não alcança envergadura constitucional a controvérsia 

relativa à convocação para o serviço militar obrigatório de estudante de medicina — 

após a conclusão do curso —, anteriormente dispensado por excesso de contingente. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, não conheceu do recurso 

extraordinário, diante da ausência de matéria constitucional, e, consequentemente, 

concluiu pela inexistência de repercussão geral do Tema 449.  

 

ADI 4829/DF 
 

É constitucional dispositivo de lei em que se dispensa a licitação a fim de permitir 

a contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), pela 

União, para prestação de serviços de tecnologia da informação considerados 

estratégicos, assim especificados em atos de ministro de Estado, no âmbito do 

respectivo ministério. 

Há evidente interesse público a justificar que serviços de tecnologia da 

informação a órgãos como a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita 

Federal, integrantes da estrutura do Ministério da Economia, sejam prestados com 

exclusividade por empresa pública federal criada para esse fim, como é o caso do Serpro. 

Os arts. 170, parágrafo único, e 173, caput, da CF autorizam o legislador a 

estabelecer restrições, preservado seu núcleo essencial, ao livre exercício de atividade 

econômica. Imperativos relacionados à segurança nacional, à soberania e ao interesse 

coletivo, bem como à exigência de preservação da privacidade na custódia dos dados 

pessoais dos brasileiros, legitimam, na espécie, a escolha do legislador no sentido de 



 

 

afastar do mercado a prestação à União de determinados serviços de tecnologia da 

informação reconhecidos como estratégicos. O direito fundamental à livre iniciativa não 

impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades 

privadas, haja vista a necessidade de sua compatibilização com os demais princípios, 

garantias, direitos fundamentais e valores protegidos pela CF. 

Aliás, na Lei 8.666/1993, há dispositivo em que se dispensa a licitação para a 

aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços 

prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido 

criada para esse fim específico em data anterior à sua vigência (art. 24, VIII). É preciso 

registrar que, desde 1º.1.2019, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão — órgãos mencionados no preceito em debate — foram reunidos 

no Ministério da Economia. 

 

ADI 5551/DF 
 

O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) destinado à ampliação e ao 

fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada [Medida Provisória 

(MP) 727/2016, convertida na Lei 13.334/2016] não afronta os princípios da 

Administração Pública e da proteção do meio ambiente e dos índios [Constituição 

Federal (CF), arts. 23, VI, 37, “caput” e 231, § 2º]. 

Por meio do PPI é implementada política pública nas contratações estatais para 

a execução de empreendimentos de infraestrutura, tidas como de importância 

fundamental e urgente pelas autoridades administrativas e governamentais 

competentes para a definição das políticas públicas. Não se cuida de criação de nova 

forma de contratação pública. O programa nacional abrange instrumentos legais 

existentes no ordenamento jurídico, como se extrai do § 2º do art. 1º da MP 727/2016. 

A possibilidade de empreendimentos públicos de infraestrutura dos estados, 

Distrito Federal e municípios serem incluídos no PPI (MP 727/2016, art. 1º, § 1º, II) 

também não afronta a autonomia político-administrativa daqueles entes federativos. 

Isso porque não se confere à União possibilidade de ingerência na gestão de contratos 



 

 

celebrados por estados, Distrito Federal ou municípios ou em suas escolhas 

administrativas. Estabelece-se apenas que os empreendimentos executados por 

aqueles entes com o fomento da União ou mediante delegação deverão integrar o PPI, 

o que se mostra compatível com os princípios da eficiência e do controle, notadamente 

pela responsabilidade do ente federal nestes casos. 

Cabe destacar que, pelo teor da norma do art. 6º da MP 727/2016 , tornou-se 

expresso apenas o poder regulamentar da Administração Pública para a consecução dos 

fins estatais, ou seja, para a implementação do PPI estatuído em lei.  

Nesse ponto, não se vislumbra contrariedade aos princípios da reserva legal ou 

da separação dos Poderes, porque pela norma não se transferiu ao Poder Executivo a 

disciplina de matéria de competência do Congresso Nacional.  

Na MP, determina-se que os órgãos, entidades e agentes públicos com 

competência para a prática de atos administrativos relacionados ao PPI deverão aplicar, 

na regulação administrativa, as “práticas avançadas recomendadas pelas melhores 

experiências nacionais e internacionais”, preceito que atende ao princípio da eficiência 

insculpido no art. 37 da CF.  

Também está expresso na norma que a regulação administrativa deve observar 

“as competências da legislação específica” (MP 727/2016, art. 6º, I), exigindo-se 

também a “articulação com os órgãos e autoridades de controle, para aumento da 

transparência das ações administrativas e para a eficiência no recebimento e 

consideração das contribuições e recomendações”, preceitos alinhados aos princípios 

da probidade e publicidade. 

Ademais, a norma exige da Administração Pública, na avaliação e na execução de 

empreendimentos do PPI, atuação coerente com o caráter prioritário da política pública 

(MP 727/2016, art. 17), evitando-se contradições entre órgãos e entidades, gastos 

públicos desnecessários e procrastinações indevidas, sem que tanto signifique, autorize 

ou permita a supressão ou diminuição de obrigação do cumprimento de princípios 

constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da motivação, da probidade, da 

publicidade e da moralidade administrativa. 



 

 

Tampouco pela norma se autoriza diminuição ou amesquinhamento, sob 

qualquer pretexto, do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Cabe aos 

agentes públicos e órgãos estatais responsáveis pelo controle, fiscalização e 

implementação dos empreendimentos do PPI a observância das regras de direito 

ambiental e dos princípios que lhes são inerentes, notadamente os princípios do 

desenvolvimento sustentável, da prevenção e da precaução. Além disso, nenhum 

empreendimento, público ou privado, pode sobrepor-se aos direitos originários dos 

índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam (CF, art. 231, § 2º), sendo nulos os 

atos de disposição de imóveis cujo objeto seja o domínio e a posse de suas terras, que 

devem ser praticados em observância aos dispositivos constitucionais sobre a matéria. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou prejudicada 

a ação direta de inconstitucionalidade quanto aos arts. 4º, 5º, 7º e 8º e improcedente o 

pedido no tocante ao inciso II do § 1º e ao caput do art. 1º, ao art. 6º e ao art. 18 da MP 

727/2016, convertida na Lei 13.334/2016. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

ADI 5591/SP 
 

A autonomia dos estados para dispor sobre autoridades submetidas a foro 

privilegiado não é ilimitada, não pode ficar ao arbítrio político do constituinte estadual 

e deve seguir, por simetria, o modelo federal. 

Com efeito, o poder dos estados-membros de definirem, em suas constituições, 

a competência dos tribunais de justiça está limitado pelos princípios da Constituição 

Federal (CF) (arts. 25, § 1º, e 125, § 1º). 

Em razão disso, extrapola a autonomia do estado previsão, em constituição 

estadual, que confere foro privilegiado a Delegado Geral da Polícia Civil. 

Na linha de precedentes da Corte, atribuir foro privilegiado a Delegado Geral da 

Polícia Civil viola o art. 129, VII, da CF, que confere ao Ministério Público a função de 

exercer controle externo da atividade policial. 



 

 

 

RE 627432/RS 
 

A denominada “cota de tela” promove intervenção voltada a viabilizar a 

efetivação do direito à cultura, sem, por outro lado, atingir o núcleo dos direitos à livre 

iniciativa, à livre concorrência e à propriedade privada, apenas adequando as liberdades 

econômicas à sua função social. 

A Constituição Federal (CF) determina que o Estado tenha forte atuação positiva 

no intuito de difundir a cultura nacional e que o fará, inclusive, em cooperação com os 

agentes privados atuantes na área cultural. 

É muito vasta a proteção à cultura nacional, pois, mais do que apenas resguardar 

as manifestações culturais nacionais, o constituinte verdadeiramente preocupou-se em 

promovê-las e difundi-las, tendo disposto que o Estado garantiria a todos o acesso às 

fontes da cultura nacional e que a lei estabeleceria incentivos para a produção e o 

conhecimento de bens e valores culturais. 

Tamanha é a relevância da cultura nacional que seu quadro protetivo foi 

reforçado pela Emenda Constitucional (EC) 71/2012, por meio da qual se instituiu 

verdadeira política de valorização e difusão das manifestações culturais, as quais 

pretendeu universais, com reforço, inclusive, da atuação estatal, por meio do Sistema 

Nacional de Cultura, em um processo de gestão e promoção conjunta de políticas 

públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da 

Federação e a sociedade. 

Por outro lado, a obrigatoriedade de exibição de obras cinematográficas 

brasileiras de longa-metragem é encargo que não atinge de modo desarrazoado as 

empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou locais de 

exibição pública comercial, como demonstram dados coletados pelos órgãos oficiais. 

Diante disso, por meio da técnica de ponderação de valores, se justifica a 

intervenção na esfera jurídica das empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias 

de salas, espaços ou locais de exibição pública comercial para que outros preceitos de 



 

 

estatura constitucional sejam observados: o acesso dos indivíduos às fontes da cultura 

nacional e a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro. 

Com isso, “são constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de 

exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas 

decorrentes de sua inobservância”. 

 

RE 1070522/PE 
  

Neste julgado, restou definido que "são constitucionais os procedimentos 

licitatórios que exijam percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas 

emissoras de rádio na produção e transmissão de programas culturais, artísticos e 

jornalísticos locais, nos termos do artigo 221 da Constituição Federal de 1988". 

Isto é, é constitucional a exigência editalícia de percentuais mínimos e máximos 

para a exibição da programação especial de produção local em processos seletivos de 

outorga dos serviços de radiodifusão. 

Trata-se de medida que cuida da articulação entre a disponibilidade dos serviços 

de radiodifusão e o exercício do direito coletivo de acesso à cultura nacional 

[Constituição Federal (CF), art. 215, caput]. 

Nesse contexto, o conceito de programação especial de produção local (Decreto 

52.795/1963 16, § 1º, c) é compatível com o art. 221 da CF , que preceitua os princípios 

norteadores da produção e da programação das emissoras de rádio e televisão. A CF 

eleva à condição de princípios a “promoção da cultura nacional e regional e estímulo à 

produção independente que objetive sua divulgação” (CF, art. 221, II) e a “regionalização 

da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei” 

(CF, art. 221, III). 

A divulgação do modo de vida, dos costumes e dos acontecimentos locais 

fortalece o senso de pertencimento dos cidadãos aos municípios. Cumpre contextualizar 

a realidade brasileira, onde os principais produtos do setor de radiodifusão, o rádio e a 



 

 

televisão de sinal aberto ainda são os meios de comunicação preponderantes em 

regiões rurais. 

Além disso, cabe destacar que, perante os cidadãos-usuários, a “cota” de 

produções locais funciona como uma circunstância condicionante da arquitetura de 

escolhas, e não como uma limitação definitiva das opções. 

 

Inq 4781 Ref 
 

  A imunidade material parlamentar não deve ser utilizada para atentar 

frontalmente contra a própria manutenção do Estado Democrático de Direito. Em 

nenhum momento histórico, em qualquer que seja o país que se analise, a imunidade 

parlamentar se confundiu com a impunidade. As imunidades parlamentares surgiram 

para garantir o Estado de Direito e da separação de Poderes. Modernamente foram se 

desenvolvendo para a preservação da própria democracia. 

   A previsão constitucional do Estado Democrático de Direito consagra a 

obrigatoriedade de o País ser regido por normas democráticas, com observância da 

separação de Poderes, bem como vincula a todos, especialmente as autoridades 

públicas, ao absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais, com a finalidade 

de afastamento de qualquer tendência ao autoritarismo e concentração de poder. 

A CF não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao 

Estado Democrático (arts. 5º, XLIV; e 34, III e IV), nem tampouco a realização de 

manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito, com a 

extinção das cláusulas pétreas constitucionais – separação de Poderes (art. 60, § 4º), 

com a consequente instalação do arbítrio. 

A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do 

sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio 

democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não 

somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização 

de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação 

dos cidadãos na vida coletiva.  



 

 

Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que 

tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento 

crítico, indispensável ao regime democrático, quanto aquelas que pretendam destruí-

lo, juntamente com suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o 

desrespeito à separação de Poderes e aos direitos fundamentais. 

Na hipótese, deputado federal publicou vídeo em rede social no qual, além de 

atacar frontalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de 

diversas ameaças e ofensas, expressamente propagou a adoção de medidas 

antidemocráticas contra o STF, bem como instigou a adoção de medidas violentas contra 

a vida e a segurança de seus membros, em clara afronta aos princípios democráticos, 

republicanos e da separação de Poderes. 

Tais condutas, além de tipificarem crimes contra a honra do Poder Judiciário e 

dos ministros do STF, são previstas, expressamente, na Lei 7.170/1973, especificamente, 

nos arts. 17, 18, 22, I e IV, 23, I, II e IV, e 26 . 

Ademais, as condutas criminosas do parlamentar configuram hipótese de 

flagrante delito, pois verifica-se, de maneira clara e evidente, a perpetuação no tempo 

dos delitos acima mencionados, uma vez que o referido vídeo permaneceu disponível e 

acessível a todos os usuários da rede mundial de computadores. 

Ressalta-se que a prática das referidas condutas criminosas atenta diretamente 

contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; apresentando, portanto, todos 

os requisitos para que, nos termos do art. 312 do CPP, fosse decretada a prisão 

preventiva; tornando, consequentemente, essa prática delitiva insuscetível de fiança, na 

exata previsão do art. 324, IV, do CPP. Configura-se, portanto, a possibilidade 

constitucional de prisão em flagrante de parlamentar pela prática de crime inafiançável, 

nos termos do § 2º do art. 53 da CF. 

   Atentar contra a democracia e o Estado de Direito não configura exercício da 

função parlamentar a invocar a imunidade constitucional prevista no art. 53, caput, da 

Constituição Federal (CF). 



 

 

 

ADC 38/DF 
 

Neste julgado, o STF definiu que seria inconstitucional a restrição do porte de 

arma de fogo aos integrantes de guardas municipais das capitais dos estados e dos 

municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais 

dos municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos 

mil) habitantes, quando em serviço. 

A comprovada participação das guardas municipais no combate à criminalidade, 

principalmente nos municípios com menos de 500 mil habitantes, e as estatísticas de 

mortes violentas (homicídios, latrocínios, lesões dolosas seguidas de morte e 

intervenções legais) demonstram que o aumento da criminalidade violenta não 

distinguiu municípios por seu número de habitantes. 

Diante disso, é impossível compatibilizar dados estatísticos, que retratam um 

componente importante da violência urbana, com o fator discriminante eleito nos 

dispositivos impugnados. O aumento maior do número de mortes violentas, nos últimos 

anos, tem sido consistentemente maior exatamente nos grupos de municípios em que 

a lei estimou como passíveis de restrição ou até supressão do porte de arma por agentes 

encarregados constitucionalmente da preservação da segurança pública. 

Patente, pois, o desrespeito ao postulado básico da igualdade, que exige que 

situações iguais sejam tratadas igualmente, e que eventuais fatores de diferenciação 

guardem observância ao princípio da razoabilidade, que pode ser definido como aquele 

que exige proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados pelo Poder 

Público, no exercício de suas atividades, levando-se em conta critérios racionais e 

coerentes. 

A opção do Poder Público será sempre ilegítima, desde que sem racionalidade, 

mesmo que não transgrida explicitamente norma concreta e expressa, porque a 

razoabilidade engloba a prudência, a proporção, a indiscriminação, a proteção, a 

proporcionalidade, a causalidade, em suma, a não arbitrariedade. 



 

 

A razoabilidade deve ser utilizada como parâmetro para se evitarem, como 

ocorreu na presente hipótese, os tratamentos excessivos, inadequados, buscando-se 

sempre, no caso concreto, o tratamento necessariamente exigível. 

Na presente hipótese, o tratamento exigível, adequado e não excessivo 

corresponde a conceder idêntica possibilidade de porte de arma a todos os integrantes 

das guardas civis, em face da efetiva participação na segurança pública e na existência 

de similitude nos índices de mortes violentas nos diversos municípios, 

independentemente de sua população. 

Com base nesses fundamentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente 

procedentes os pedidos em duas ações diretas de inconstitucionalidade para declarar a 

inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as 

expressões “das capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) 

habitantes”, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003. 

 

RHC 123891 
 

É inadmissível a expulsão de estrangeiro que possua filho brasileiro, dependente 

socioafetivo ou econômico, mesmo que o crime ensejador da expulsão tenha ocorrido 

em momento anterior ao reconhecimento ou adoção do filho. 

Isso porque o Estado deve garantir a proteção especial à família e a proteção 

integral às crianças e aos adolescentes, sendo o convívio familiar uma das mais 

expressivas projeções dos direitos sociais. 

Ademais, a dependência econômica não é o único fator a impedir a expulsão de 

estrangeiros com filhos brasileiros. A dependência socioafetiva também constitui fato 

juridicamente relevante apto a obstar o processo expulsório. 

Nesse sentido, o art. 55, II, a, da Lei 13.445/2017 expressamente prevê que “Não 

se procederá à expulsão quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua 

guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua 



 

 

tutela”. Evidencia-se, portanto, que o próprio legislador infraconstitucional erigiu a 

socioafetividade à condição de causa impeditiva da expulsão. 

 

ACO 3463 
 

É incabível a requisição administrativa, pela União, de bens insumos contratados 

por unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização, cujos 

pagamentos já foram empenhados. 

A requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro 

ente federativo, de maneira a que haja indevida interferência na autonomia de um sobre 

outro. 

Com efeito, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressalvadas 

as situações fundadas no estado de defesa e no estado de sítio [Constituição Federal 

(CF), arts. 136, § 1º, II; 139, VII) ], os bens integrantes do patrimônio público estadual e 

municipal acham-se excluídos do alcance do poder que a Lei Magna outorgou à União 

(CF, art. 5º, XXV) (3). 

Além disso, a competência da União, por meio do Ministério da Saúde, de 

coordenar o Programa Nacional de Imunização (PNI) e de definir as vacinas integrantes 

do calendário nacional de imunizações não exclui a competência dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios para adaptá-los às peculiaridades locais, no típico exercício da 

competência comum de que dispõem para cuidar da saúde e assistência pública (CF, art. 

23, II). 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, referendou medida 

cautelar concedida em ação cível originária para impedir que a União requisite insumos 

contratados pelo estado de São Paulo, cujos pagamentos já foram empenhados, 

destinados à execução do plano estadual de imunização. Por sua vez, caso os materiais 

adquiridos pelo autor da presente demanda já tenham sido entregues, a União deverá 

devolvê-los, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



 

 

 

ADI 5415/DF 
 

O Poder Judiciário, tal qual estruturado no art. 92, caput e parágrafos, da 

Constituição Federal (CF), segue escala hierárquica de jurisdição, em que consta no topo 

o Supremo Tribunal Federal (STF) e, em seguida, tribunais superiores, tribunais 

regionais/estaduais e juízes locais. Essa gradação hierárquica tem por pressuposto a 

ampliação dos poderes dos magistrados à medida que se afastam da base dessa 

estrutura orgânico-funcional em direção a seu topo. Admitir que um juiz integrante de 

tribunal não possa ao menos conceder efeito suspensivo a recurso dirigido contra 

decisão de juiz de primeiro grau é subverter a lógica hierárquica estabelecida pela 

Constituição, pois é o mesmo que atribuir ao juízo de primeira instância mais poderes 

que ao magistrado de segundo grau de jurisdição. 

Ademais, o poder geral de cautela, assim compreendido como a capacidade 

conferida ao magistrado de determinar a realização de medidas de caráter provisório, 

ainda que inominadas no Código de Processo Civil (CPC), é ínsito ao exercício da 

jurisdição e uma forma de garantir a efetividade do processo judicial. 

No caso, o poder geral de cautela se faz essencial porque o direito de resposta é, 

por natureza, satisfativo, de modo que, uma vez exercido, não há como ser revertido. 

Desse modo, a interpretação literal do art. 10 da Lei 13.188/2015, atribuindo 

exclusivamente a colegiado de tribunal o poder de deliberar sobre a concessão de efeito 

suspensivo a recurso em face de decisão que tenha assegurado o direito de resposta, 

dificultaria sensivelmente a reversão liminar de decisão concessiva do direito de 

resposta, com risco, inclusive, de tornar ineficaz a apreciação do recurso pelo tribunal. 

Desse modo, magistrado integrante de tribunal pode decidir 

monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em 

face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta. 

A retratação ou a retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os 

mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impedem o 



 

 

exercício do direito de resposta pelo ofendido nem prejudicam a ação de reparação por 

dano moral. 

O art. 5º, V, da CF  assegura, como direito fundamental, o direito de resposta, o 

qual não se confunde com a retratação ou a retificação espontânea de informações 

publicadas de forma equivocada. O ato de responder se dá no contexto de um diálogo, 

pressupondo situação em que mais de uma pessoa está apta a apresentar a sua versão 

sobre determinado fato. Responder corresponde, portanto, ao reverso da difusão 

unilateral de informações. 

Quando o exercício da liberdade de comunicação social resulta em um agravo, 

independentemente da retificação ou retratação espontânea, a Constituição garante a 

abertura desse diálogo, o qual poderá ser concretizado mediante o procedimento da Lei 

13.188/2015. Considerar, a priori, a retratação ou a retificação espontânea como 

suficientes para obstar o exercício do direito de resposta seria grave afronta à 

Constituição, no ponto em que prevê esta garantia, bem como no que tange ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. 

Caberá, evidentemente, ao Poder Judiciário, à luz do caso concreto, avaliar se 

prospera a pretensão do autor do pedido, determinando ou não a veiculação da 

resposta ou retificação. Remanesce também a oportunidade de se obter a reparação 

pelo dano moral sofrido em ação própria. Na hipótese de, mesmo após a retificação ou 

retratação espontânea, ser deferido o exercício do direito de resposta, não há que se 

falar em bis in idem, visto que não existe equivalência entre uma resposta ou retificação 

veiculada pelo veículo de comunicação social e o conteúdo veiculado pelo ofendido em 

nome próprio. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

RE 1187264/SP 
 

Considerando que a receita bruta, para fins de determinação da base de cálculo 

da CPBR, compreende os tributos sobre ela incidentes, entendeu o STF ser 



 

 

constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 

na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”. 

 A partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos 

artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso 

concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a 

contribuição sobre a folha de pagamentos. 

Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre 

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

aplicáveis. 

Permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o 

ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em 

amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação 

ao artigo 155, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que determina a edição de lei 

específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 

 

ADI 4565/PI 
 

 O estado de destino não pode cobrar ICMS, com fundamento em lei estadual 

anterior à EC 87/2015, quando a mercadoria for adquirida de forma não presencial, em 

outra unidade federativa, por consumidor final não contribuinte do imposto. 

O art. 155, § 2º, VII, b, da Constituição Federal (CF), em sua redação original, 

prevê que, “em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro estado, adotar-se-á alíquota interna, quando o 

destinatário não for contribuinte” do ICMS. Dessa forma, reconhece-se a competência 

exclusiva do estado de origem para a instituição da hipótese de incidência tributária em 

questão. 

Não bastasse isso, há uma nítida incompatibilidade entre a disciplina legal 

estadual e a regra constitucional de liberdade de tráfego e aquela que proíbe o 

tratamento discriminatório dos bens em função de sua origem.  



 

 

A norma estadual que permita que tanto o estado de destino como o estado de 

origem possam tributar um mesmo evento constitui um claro empecilho à circulação de 

mercadorias provenientes de outros estados, ao gerar uma dupla oneração da transação 

interestadual em comparação com aquela interna, e contraria as regras constitucionais 

referidas. 

Desse modo, “É inconstitucional lei estadual anterior à EC nº 87/2015 que 

estabeleça a cobrança de ICMS pelo Estado de destino nas operações interestaduais de 

circulação de mercadorias realizadas de forma não presencial e destinadas a consumidor 

final não contribuinte desse imposto”. 

 

RE 851108/SP 
  

 Embora a Constituição Federal (CF) de 1988 atribua aos estados a competência 

para a instituição do imposto transmissão “causa mortis” e doação (ITCMD), também a 

limita, ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal 

competência em relação aos casos em que o doador tiver domicilio ou residência no 

exterior, bem como nas hipóteses em que o “de cujus” possuía bens, era residente ou 

domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. 

Especificamente em matéria de legislação tributária, o art. 146 da CF estatui, em 

síntese, caber à lei complementar três funções: a) dispor sobre conflitos de 

competência, em matéria tributária entre os entes federativos; b) regular as limitações 

ao poder de tributar; e c) estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. 

Nos termos do art. 146, III, a, da CF, na ausência da lei de normas gerais definindo 

os fatos geradores, as bases de cálculo e os contribuintes, não há dúvidas de que os 

estados e o Distrito Federal, fazendo uso da competência aludida no art. 24, § 3º, da CF 

, podem legislar, de maneira plena, editando tanto normas de caráter geral quanto 

normas específicas. Também na autorização dada pelo art. 34, § 3º, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) , o texto constitucional oferece espaço 

para a legislação supletiva dos estados na edição de leis complementares que 



 

 

disciplinem os seus impostos. Em tais hipóteses, sobrevindo norma geral federal, ficará 

suspensa a eficácia da lei estadual ou do Distrito Federal (5). 

Nesse sentido, no uso da competência privativa estatuída no inciso I do art. 155 

da CF, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o 

ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo. Não teria cabimento 

os estados e o Distrito Federal ficarem à míngua de receitas tributárias próprias pela 

desídia do legislador da lei complementar de normas gerais. 

No entanto, em razão das múltiplas funções da lei complementar, é importante 

atentar que o art. 24, § 3º, da CF e o art. 34, § 3º, do ADCT não autorizam a ação dos 

estados em qualquer caso de inexistência da lei nacional. 

Assim, a competência dos estados e do Distrito Federal a que alude o art. 24, § 

3º, da CF não se estende ao tratamento de matéria de direito tributário que, 

inevitavelmente, se imiscua em outras unidades federadas ou envolva conflito 

federativo. No campo dos limites da competência concorrente, a regulamentação da 

matéria diretamente pelos estados teria consequências que excederiam os limites dos 

poderes tributantes e constituiria campo fértil ao surgimento de conflito horizontal de 

competências. 

No caso do ITCMD, o inciso III do § 1º do art. 155 da CF é exceção às hipóteses 

previstas nos incisos I e II do mesmo parágrafo. A exceção confirma a regra. Prescinde 

de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão “causa mortis” e 

doação de bens imóveis – e respectivos direitos – móveis, títulos e créditos no contexto 

nacional. Já as alíneas a e b do inciso III do § 1º do art. 155 da CF especificam a 

necessidade de regulação por lei complementar para as hipóteses de transmissão de 

bens imóveis ou móveis, corpóreos ou incorpóreos localizados no exterior, bem como 

de doador ou de “de cujus” domiciliados ou residente fora do país, no caso de inventário 

processado no exterior. 

Devido ao elemento da extraterritorialidade, o Constituinte ordenou ao 

Congresso Nacional que procedesse a um maior debate político sobre os critérios de 

fixação de normas gerais de competência tributária, com o intuito de evitar conflitos de 



 

 

competências geradores de bitributação entre os estados da Federação e entre países 

com os quais o Brasil possui acordos comerciais, mantendo uniforme o sistema de 

tributos. 

Assim, “é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas 

hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da 

lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 

 

RE 1167509/SP 
 

A Lei Municipal (SP) 13.701/2003, ao estipular a “penalidade” de retenção do ISS 

pelo tomador dos serviços, nos casos em que o prestador, situado em outro município, 

não observar a obrigação acessória de cadastramento na Secretaria Municipal, opera 

verdadeira modificação do critério espacial e da sujeição passiva do tributo, revelando 

duas impropriedades formais: a usurpação da competência legislativa da União, a quem 

cabe editar a norma geral nacional sobre a matéria, e a inadequação do modelo 

legislativo, considerada a exigência constitucional de veiculação por lei complementar. 

Com efeito, a disciplina versada na norma, além de ser estranha ao interesse 

local, dá ensejo a tratamento diferenciado em razão da procedência do serviço, ante o 

regime peculiar inaugurado visando estabelecimentos situados fora do município. 

Ademais, trata de matéria para a qual a Constituição exige lei complementar federal. 

Especificamente quanto ao ISS, a regência veio por meio da Lei Complementar 

116/2003, na qual consta, como regra geral, ser o imposto devido, pelo prestador de 

serviços, no local onde sediado o estabelecimento. 

Assim, “é incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever 

a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de 

serviços não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da 

retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação acessória” 

 

ADI 5469/DF 
 



 

 

É necessária a edição de lei complementar, disciplinando a EC 87/2015, para que 

os estados-membros e o Distrito Federal (DF), na qualidade de destinatários de bens ou 

serviços, possam cobrar Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) na hipótese de 

operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do 

Imposto. 

Observadas as tendências decorrentes do incremento no comércio eletrônico, o 

constituinte derivado estabeleceu a cobrança de Difal, prestigiando a unidade federada 

de destino, a fim de atualizar a sistemática do tributo envolvendo consumidor final não 

contribuinte situado em outro estado-membro. Os estados e o Distrito Federal (DF) 

buscaram dar concretude ao regime fiscal mediante o Convênio ICMS 93/2015, editado 

pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). A quadra indica duplo vício 

formal: usurpação de competência da União, à qual compete editar norma geral 

nacional sobre o tema, e inadequação do instrumento — convênio. 

Especificamente quanto ao ICMS, a Constituição Federal (CF) consigna caber à lei 

complementar, entre outras atribuições, definir seus contribuintes, dispor sobre 

substituição tributária; disciplinar o regime de compensação do imposto; fixar o local 

das operações, para fins de cobrança do tributo e de definição do estabelecimento 

responsável; fixar a base de cálculo. Atualmente a Lei Complementar (LC) 87/1996 (Lei 

Kandir) trata do ICMS com normas gerais. Entretanto, não há nela qualquer disposição 

relativa ao assunto em comento. 

Além disso, convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei 

complementar para a referida tributação pelo ICMS, ante a ausência previsão no texto 

constitucional. Isso, contudo, acabou ocorrendo mediante as cláusulas primeira, 

segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS 93/2015-Confaz. 

São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que 

preveem a cobrança do Difal nas operações e prestações interestaduais com 

consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos 

enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 



 

 

Essa orientação não se aplica aos diplomas legais no que buscaram disciplinar a 

cláusula nona do mencionado convênio. A cláusula nona, ao determinar a extensão da 

sistemática da EC 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo 

material de incidência da LC 123/2006, que estabelece normas gerais relativas ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas 

de pequeno porte. Ao lado da regência constitucional dos tributos, o texto 

constitucional consagra o referido tratamento jurídico às microempresas e às empresas 

de pequeno porte. No âmbito tributário, prevê a definição desse tratamento por lei 

complementar, o que não foi modificado com o advento da EC 87/2015. 

Deste modo, "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme 

introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei 

complementar veiculando normas gerais". 

 

ADI 5659/MG 
 

O legislador constituinte, ciente da possibilidade de que os fatos geradores do 

ICMS e do ISS poderiam dar margem a inúmeros conflitos de competência tributária, 

estabeleceu, no art. 146, I, da Constituição Federal (CF), que esses conflitos deveriam 

ser resolvidos por lei complementar (LC) de normas gerais a cargo da União. 

O Supremo Tribunal Federal (STF), observando o contido na LC 116/2003, 

tradicionalmente resolve as ambiguidades entre o ISS e o ICMS com base na sistemática 

objetiva, isto é, determinando-se a incidência apenas do primeiro se o serviço está 

definido em lei complementar como tributável por tal imposto, ainda que sua prestação 

envolva o fornecimento de bens, ressalvadas as exceções previstas na lei. Por outro lado, 

entende a Corte pela incidência somente do segundo tributo sobre as operações de 

circulação de mercadoria que envolvam serviços não definidos por lei complementar 

como tributáveis pelo imposto municipal. 

Seguindo essa diretriz, o licenciamento ou a cessão do direito de uso de 

programas de computador, tanto para os softwares padronizados quanto para aqueles 

produzidos por encomenda e independentemente do meio utilizado para a 



 

 

transferência, seja por meio de download ou por acesso em nuvem, enquadra-se no 

subitem 1.05 da lista de serviços anexa à LC 116/2003, sem prejuízo de que no caso do 

modelo software as a service outras utilidades disponibilizadas ao usuários possam ser 

desmembradas do licenciamento e submetidas à tributação nos subitens 1.03 e 1.07. 

Esses dispositivos já teriam o condão de extirpar eventuais dúvidas que poderiam 

existir acerca da incidência do ISS nas transações com programas de computador, mas, 

a par disso, deve-se considerar a existência de serviço como esforço humano. 

A Lei 9.609/1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de 

programas de computador e sobre sua comercialização no País, trata, também, da 

proteção aos direitos e do registro, pois o software é produto do engenho humano, é 

criação intelectual, sendo essa a sua característica fundamental. Para a construção de 

um programa de computador, faz-se imprescindível a existência do fazer humano 

direcionado, não havendo como desconsiderar esse elemento, ainda que se esteja 

diante de software que seja replicado para comercialização para diversos usuários. 

Com efeito, mesmo considerando-se que na operação com software 

padronizado existe a transferência de um bem digital que está consubstanciado 

usualmente num arquivo digital ou num conjunto de arquivos, haverá de incidir, na 

operação, o ISS. Isso porque há uma operação mista complexa envolvendo, além da 

obrigação de dar um bem digital, uma obrigação de fazer, presente naquele esforço 

intelectual e ainda nos demais serviços em prol do usuário como, por exemplo, a 

prestação de serviço de help desk, a prestação de serviço de atualização constante do 

software e outras funcionalidades previstas no contrato de licenciamento. Note-se que 

não é possível no contrato de licenciamento ou na cessão do direito de uso no software 

personalizado ou mesmo no padronizado separar de maneira clara a obrigação de dar a 

transferência do bem digital da obrigação de fazer e esses fundamentos também atraem 

a incidência do imposto municipal que encontra o devido amparo legal no subitem 1.05 

da lista anexa à LC 116/2003. 

Com isso, incide apenas o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), e 

não o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), nas operações 

envolvendo o fornecimento de programas de computador mediante contrato de 



 

 

licenciamento ou cessão do direito de uso, tanto para os “softwares” padronizados 

quanto para aqueles produzidos por encomenda e independentemente do meio 

utilizado para a transferência, seja por meio de “download” ou por acesso em nuvem. 

No tocante à modulação dos efeitos, o Plenário, por maioria, atribuiu eficácia ex 

nunc à decisão, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito em questão para, 

em suma:  

a) impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com 

softwares em favor de quem recolheu esse imposto, até a véspera da data da publicação 

da ata de julgamento do mérito, vedando, nesse caso, que os municípios cobrem o ISS 

em relação aos mesmos fatos geradores;  

b) impedir que os estados cobrem o ICMS em relação aos fatos geradores 

ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam 

ressalvadas  

(i) as ações judiciais em curso, inclusive de repetição de indébito e execuções 

fiscais em que se discutam a incidência do ICMS e  

(ii) as hipóteses de comprovada bitributação, caso em que o contribuinte terá 

direito à repetição do indébito do ICMS. Por sua vez, incide o ISS no caso de não 

recolhimento do ICMS ou do ISS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera 

da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Vencido o ministro Marco 

Aurélio, que não modulou os efeitos da decisão. 

 

RE 855091/RS 
 

Os juros de mora devidos em razão do atraso no adimplemento de remuneração 

por exercício de emprego, cargo ou função estão fora do campo de incidência do 

imposto de renda. Eles visam recompor, de modo estimado, os gastos a mais que o 

credor precisa suportar em razão do atraso no pagamento da verba de natureza 

alimentar a que tinha direito. Logo, tais juros de mora abrangem danos emergentes, 



 

 

parcela que não se adequa à materialidade do tributo, por não resultar em acréscimo 

patrimonial. 

No que tange à interpretação do art. 153, III, da Constituição Federal (CF), a 

doutrina e a jurisprudência têm firme orientação de que a materialidade do tributo está 

relacionada à existência de acréscimo patrimonial, aspecto ligado às ideias de renda e 

de proventos de qualquer natureza, bem como ao princípio da capacidade contributiva. 

Ressalta-se que os juros de mora legais têm natureza indenizatória autônoma em 

relação à natureza jurídica da verba em atraso. Apesar disso, o simples fato de uma 

verba ser denominada indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de 

renda. A palavra indenização abrange valores recebidos a título de danos emergentes 

— que não acrescem o patrimônio — e a título de lucros cessantes — tributáveis pelo 

imposto de renda, porquanto substituiriam o acréscimo patrimonial que deixou de ser 

auferido em razão de um ilícito. Em tese, o imposto de renda pode alcançar os valores 

referentes a lucros cessantes, mas não os relativos a danos emergentes. 

Na situação em apreço, os juros de mora não se sujeitam ao imposto de renda, 

pois visam, precipuamente, recompor efetivas perdas, decréscimos no patrimônio do 

credor. O atraso no pagamento de remuneração devida ao trabalhador decorrente do 

exercício de emprego, cargo ou função faz com que ele busque outros meios para 

atender suas necessidades, como o uso de cheque especial e a obtenção de 

empréstimos. Não é razoável presumir que o trabalhador aplicaria, durante todo o 

período em atraso, a integralidade da verba não recebida tempestivamente em algum 

instrumento que lhe gerasse renda equivalente aos juros de mora. Ademais, a expressão 

“juros moratórios” é própria do direito civil e, para o legislador, o não recebimento nas 

datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais se tem direito implica em 

prejuízo. 

Mesmo que se considere abranger lucros cessantes além de danos emergentes, 

não se vislumbra a possibilidade de os juros de mora no aludido contexto serem 

submetidos à tributação pelo imposto de renda sem se ferir o conteúdo mínimo da 

materialidade do tributo. Isso, porque o imposto acabaria incidindo sobre danos 

emergentes. 



 

 

Com isso, o STF definiu que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora 

devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou 

função”. 

 

DIREITO PENAL 
 

ADPF 779 MC-Ref/DF 
 

Apesar da alcunha de “legítima defesa” — instituto técnico-jurídico amplamente 

amparado no direito brasileiro —, a chamada legítima defesa da honra corresponde, na 

realidade, a recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas 

defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra mulher para imputar às vítimas 

a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo imensamente para a 

naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil. 

O instituto da legítima defesa caracteriza-se pela conjunção dos seguintes 

elementos: a agressão é injusta e atual ou iminente; envolve direito próprio ou de 

terceiro, o uso moderado dos meios necessários e a presença de um ânimo de defesa 

(animus defendendi). Trata-se, portanto, de hipótese excepcional de afastamento da 

aplicação da lei penal, a qual somente se justifica pela confluência dos referidos fatores. 

De outro lado, a honra se refere a um atributo pessoal, íntimo e subjetivo, cuja 

tutela se encontra delineada na Constituição, por exemplo, na previsão do direito de 

resposta, e no Código Penal, Capítulo V, que prevê os tipos penais da calúnia, da 

difamação e da injúria. Portanto, aquele que se vê lesado em sua honra tem meios 

jurídicos para buscar sua compensação. 

Também não há que se falar em direito subjetivo de agir com violência contra 

uma traição. A traição se encontra inserida no contexto das relações amorosas. Seu 

desvalor reside no âmbito ético e moral. Aliás, para evitar que a autoridade judiciária 

absolvesse o agente que agiu movido por ciúme ou outras paixões e emoções, o 

legislador ordinário inseriu no atual Código Penal a regra do art. 28, segundo a qual a 

emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal: 



 

 

CP/1940: “Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: I - a emoção ou a 

paixão;”     

Aquele que pratica feminicídio ou usa de violência, com a justificativa de reprimir 

um adultério, não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma 

desproporcional, de forma covarde e criminosa. Assim sendo, o adultério não configura 

uma agressão injusta apta a excluir a antijuridicidade de um fato típico, pelo que 

qualquer ato violento perpetrado nesse contexto deve estar sujeito à repressão do 

direito penal. 

A ideia que subjaz à legítima defesa da honra tem raízes arcaicas no direito 

brasileiro, constituindo um ranço, na retórica de alguns operadores do direito, de 

institucionalização da desigualdade entre homens e mulheres e de tolerância e 

naturalização da violência doméstica, as quais não têm guarida na CF/1988. 

A legítima defesa da honra é uma ideia anacrônica que remonta a uma 

concepção rigidamente hierarquizada de família, na qual a mulher ocupa posição 

subalterna e tem restringida sua dignidade e sua autodeterminação. Segundo essa 

percepção, o comportamento da mulher, especialmente no que se refere à sua conduta 

sexual, seria uma extensão da reputação do “chefe de família”, que, sentindo-se 

desonrado, agiria para corrigir ou cessar o motivo da desonra. 

Trata-se, assim, de uma percepção instrumental e desumanizadora do indivíduo, 

que subverte o conceito kantiano — que é base da ideia seminal de dignidade da pessoa 

humana — de que o ser humano é um fim em si mesmo, não podendo jamais ter seu 

valor individual restringido por outro ser humano ou atrelado a uma coisa. 

Trata-se, além do mais, de tese violadora dos direitos à vida e à igualdade entre 

homens e mulheres, também pilares de nossa ordem constitucional. A ofensa a esses 

direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação da violência contra a 

mulher e do feminicídio. Com efeito, o acolhimento da tese da legítima defesa da honra 

tem a potencialidade de estimular práticas violentas contra as mulheres ao exonerar 

seus perpetradores da devida sanção. 



 

 

A Constituição garante aos réus submetidos ao tribunal do júri plenitude de 

defesa, no sentido de que são cabíveis argumentos jurídicos e não jurídicos — 

sociológicos, políticos e morais, por exemplo —, para a formação do convencimento dos 

jurados. Não obstante, para além de um argumento atécnico e extrajurídico, a legítima 

defesa da honra é estratagema cruel, subversivo da dignidade da pessoa humana e dos 

direitos à igualdade e à vida e totalmente discriminatória contra a mulher, por contribuir 

com a perpetuação da violência doméstica e do feminicídio no País. 

Nesse contexto, a cláusula tutelar da plenitude de defesa não pode constituir 

instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Há, portanto, a prevalência da dignidade 

da pessoa humana, da vedação a todas as formas de discriminação, do direito à 

igualdade e do direito à vida sobre a plenitude da defesa, tendo em vista os riscos 

elevados e sistêmicos decorrentes da naturalização, da tolerância e do incentivo à 

cultura da violência doméstica e do feminicídio. 

Com base nesses fundamentos, o Plenário do STF, por unanimidade, referendou 

a concessão parcial da medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito 

fundamental para: (i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra 

é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana (CF, art. 1º, III), da proteção à vida e da igualdade de gênero (CF, art. 5º, caput); 

(ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, II, e 25, caput e 

parágrafo único, do CP e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a 

legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa e, por consequência, 

(iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou 

indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza 

à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante julgamento 

perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento, nos termos do 

voto do relator.  

Em resumo, a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar 

os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de 

gênero. 

 



 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

RHC 192431 Segundo AgR/SP e RHC 192432 Segundo 
AgR/SP 
 

 Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o CPP no ponto em 

que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de 

absolvição, “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação 

de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo 

decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros 

fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de 

equidade ou de clemência”. 

Nesse contexto, o controle judicial em sede recursal não é possível, “quer pelo 

fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para 

absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula 

constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição 

Federal), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os 

próprios limites da razão jurídica”. 

Com base nesse entendimento, a Segunda Turma, por maioria, negou 

provimento ao agravo regimental, concluindo que em face da reforma introduzida no 

procedimento do Tribunal do Júri (Lei 11.689/2008), é incongruente o controle judicial, 

em sede recursal, das decisões absolutórias proferidas com fundamento no art. 483, III 

e § 2º, do CPP. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

RE 860508/SP 
 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

recursal, a diferentes tribunais. 

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

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

exercício da competência federal delegada. 

O exercício da competência federal delegada pela Justiça comum pressupõe 

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

de vara federal. 

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

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

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

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

distrito. 

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

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

domicílio do segurado”. 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NOVAS SÚMULAS 
 

SÚMULA N. 646 

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao 

FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), 

em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, 

§ 6º, da Lei n. 8.036/1990. (Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe 15/03/2021). 



 

 

SÚMULA N. 647 

São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de 

atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o 

regime militar. (Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe 15/03/2021). 

 

JURISPRUDÊNCIA EM TESES 
 

EDIÇÃO N. 165 – DIREITO DO CONSUMIDOR - IX 
 

1) A condenação por danos a mercadoria ou carga em transporte aéreo 

internacional está sujeita aos limites previstos nas convenções e tratados 

internacionais, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor - CDC. 

2) A depender do caso, o erro grosseiro de carregamento no sistema de preços e a 

rápida comunicação ao consumidor podem afastar a falha na prestação do 

serviço e o princípio da vinculação da oferta. 

3) A ausência de informação relativa ao preço, por si só, não caracteriza publicidade 

enganosa. 

4) É possível o redirecionamento da condenação de veicular contrapropaganda 

imposta a posto de gasolina matriz à sua filial, respondendo esta pela prática de 

propaganda enganosa ou abusiva ao consumidor (art. 60 da Lei n. 8.078/1990). 

5) É abusiva a publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, 

ao público infantil. 

6) Constitui prática comercial abusiva e propaganda enganosa o lançamento de 

dois modelos diferentes para o mesmo automóvel, no mesmo ano, ambos 

anunciados como novo modelo para o próximo ano. 

7) Inexiste a obrigação legal de se inserir nos rótulos dos vinhos informações acerca 

da quantidade de sódio ou de calorias (valor energético) presente no produto. 

8) A inserção de cartões informativos, inserts ou onserts, no interior das 

embalagens de cigarros não constitui prática de publicidade abusiva apta a 

caracterizar dano moral coletivo, por não transmitir nenhum elemento de 

persuasão ao consumidor. 



 

 

9) Configura dano moral coletivo in re ipsa a exploração de jogos de azar, por 

constituir atividade ilegal da qual resultam relações de consumo que 

transcendem os interesses individuais dos frequentadores das casas de jogo. 

10) É abusiva, por falha no dever geral de informação ao consumidor (art. 6º, III, do 

CDC), cláusula de contrato de seguro limitativa da cobertura apenas a furto 

qualificado que deixa de esclarecer o significado e o alcance do termo técnico-

jurídico específico e a situação referente ao furto simples. 

11) Em ação redibitória, o consumidor que teve restituição do valor pago pelo 

fornecedor deve devolver o bem considerado inadequado ao uso. 

12) O estabelecimento comercial responde pela reparação de danos sofridos pelo 

consumidor vítima de crime ocorrido no drive-thru. 

13) Nos contratos de telecomunicação com previsão de permanência mínima, é 

abusiva a cobrança integral da multa rescisória de fidelização, que deve ser 

calculada de forma proporcional ao período de carência remanescente. 

 

PESQUISA PRONTA STJ 
 

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

Justiça divulgou 16 novos entendimentos do tribunal, preparada pela sua Secretaria de 

Jurisprudência. 

Vamos aos mais importantes: 

DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO 
 

A Sexta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 716.642, afirmou que "a questão 

relativa à indenização por omissão legislativa, decorrente da falta de elaboração de lei 

que garanta aos servidores públicos o direito à revisão anual de sua remuneração (artigo 

37, X, da Constituição Federal), tem natureza constitucional, razão por que o tema não 

pode ser apreciado em sede de recurso especial". O recurso é de relatoria do ministro 

Nefi Cordeiro. 

DIREITO ADMINISTRATIVO – ATIVIDADES PROFISSIONAIS 



 

 

 
No julgamento do AgInt no AREsp 1.631.350, a Segunda Turma apontou que a 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o exame de suficiência, criado pela Lei 

12.249/2010, será exigido dos técnicos em contabilidade que completarem o curso após 

sua vigência. Tais profissionais não estão sujeitos à regra de transição prevista no artigo 

12, parágrafo 2º, do referido diploma". 

Neste caso, relatado pela ministra Assusete Magalhães, ela destaca 

entendimentos da Primeira e da Segunda Turmas. 

 

DIREITO CIVIL – FAMÍLIA. PLANO DE SAÚDE 
 

No julgamento do AgInt nos EDcl no RMS 55.492, a Segunda Turma citou 

precedentes do colegiado para concluir que não há ilegalidade no processo de divórcio 

que prevê a manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde do outro, tendo em vista o 

caráter alimentar da prestação. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL 
 

A Segunda Turma, no julgamento dos EDcl no REsp 1.844.327, lembrou 

entendimento do tribunal no sentido de que, "em havendo a incidência do encargo legal 

de 20% fixado na CDA que instrui a execução, tais encargos substituem, nos embargos à 

execução, a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 168 do 

extinto TFR ('O encargo de 20% do Decreto-Lei 1.025/1969 é sempre devido nas 

execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em 

honorários advocatícios')". O caso é de relatoria do ministro Herman Benjamin. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA 
 

A Primeira Turma, no julgamento do AgInt no RMS 58.598, lembrou que o STJ "já 

firmou entendimento de que o negócio jurídico firmado entre o titular originário do 

precatório e terceiros não desnatura a relação jurídica tributária existente entre aquele 



 

 

e o fisco, para fins de incidência do Imposto de Renda". O caso é de relatoria do ministro 

Benedito Gonçalves. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 

"Este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não incide contribuição 

previdenciária sobre os valores repassados aos médicos pelas operadoras de plano de 

saúde."  A conclusão foi da Primeira Turma, ao julgar o AgInt no REsp 1.574.080, também 

de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO FISCAL 
 

"Extrai-se da jurisprudência desta corte a conclusão de que a peculiaridade de 

que o veículo seja conduzido por terceira pessoa não constitui óbice razoável ao gozo 

da isenção fiscal, de sorte que, preponderando o princípio da proteção aos deficientes 

(físicos ou mentais), ante os desfavores sociais de que tais pessoas são vítimas, deve ser 

superado o alcance da norma em prol das ações afirmativas, já que incumbe ao Estado 

soberano assegurar por si ou por seus delegatários o cumprimento do postulado do 

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência." 

O entendimento foi da Primeira Turma do STJ ao julgar o AgRg no AREsp 137.112, 

de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 

 

DIREITO PENAL – LAVAGEM DE DINHEIRO 
 

No julgamento do AgRg no RHC 120.936, relatado pelo ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, a Quinta Turma citou precedente da Corte Especial no sentido de que, 

embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de crime 

antecedente, é possível a autolavagem – isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, 

do delito antecedente e do crime de lavagem –, desde que sejam demonstrados atos 

diversos e autônomos daqueles que compõem a realização do primeiro crime – 

circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção. 



 

 

O colegiado citou também entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo 

o qual, quando a ocultação configura etapa consumativa do delito antecedente, só se 

cogita de autolavagem se comprovados atos subsequentes, autônomos, tendentes a 

converter o produto do crime em ativos lícitos, e capazes de ligar o agente lavador à 

pretendida higienização do produto do crime antecedente. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – JURISDIÇÃO E AÇÃO 
 

A Quarta Turma destacou que, "de acordo com a jurisprudência do STJ, 'não se 

configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e 

ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em 

fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes'". O AgInt no REsp 1.692.558 

foi relatado pelo ministro Antonio Carlos Ferreira. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS 
 

No julgamento do AgInt no REsp 1.877.364, a Terceira Turma estabeleceu que "o 

valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da 

causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ, somente comporta revisão 

pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante". O recurso é de 

relatoria do ministro Villas Bôas Cueva. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – AÇÃO PENAL 
 

A Sexta Turma, no AgRg no HC 500.460, relatado pela ministra Laurita Vaz, 

entendeu que "as conclusões da corte originária estão alinhadas ao entendimento deste 

tribunal, que é no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial 

posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o 

ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa 

julgada e da segurança jurídica". 

 



 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – EXECUÇÃO PENAL 
 

Por fim, no julgamento do AgRg no HC 615.854, relatado pelo ministro Nefi 

Cordeiro, a Sexta Turma ressaltou que "a jurisprudência desta corte firmou-se no 

sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação 

de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento 

administrativo, no qual foram assegurados, ao reeducando, o contraditório e a ampla 

defesa, inclusive com a participação da defesa técnica". 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

INFO 686 - AREsp 1.314.581/SP 
 

A Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", alterou o § 1º do art. 17 

da Lei n. 8.429/1992, o qual passou a dispor que: § 1º As ações de que trata este artigo 

admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei. 

A referida Lei também introduziu o § 10-A ao art. 17 da LIA, com a seguinte 

redação: Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao 

juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) 

dias. 

Com efeito, a aludida alteração trouxe a possibilidade de acordo de não 

persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa. 

A Segunda Turma desta Corte, ao se pronunciar a respeito da delação premiada 

e do acordo de leniência, em sede de ação de improbidade administrativa, conferiu 

interpretação restritiva aos referidos institutos à esfera penal, nos termos do sobredito 

art. 17, § 1º, da LIA. 

Na oportunidade, o eminente Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, 

consignou que "a transação e o acordo são expressamente vedados no âmbito da ação 

de improbidade administrativa (art. 17, § 1º, da Lei n. 8.429/1992), ainda que entenda 

oportuno o debate pelo Congresso Nacional sobre o referido dispositivo legal, a fim de 



 

 

analisar sua atualidade, pertinência e compatibilidade com normas sancionatórias que 

preveem a possibilidade de acordo de não-persecução penal." (REsp 1.464.287/DF, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/6/2020.) 

A Primeira Turma desta Corte, em julgamento realizado em 03/05/2016, antes, 

portanto, da alteração do art. 17, § 1º, da LIA, não conheceu do requerimento de 

homologação de acordo no âmbito de ação de improbidade administrativa. 

Na ocasião, o eminente Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ressalvou 

seu ponto de vista pela possibilidade de acordo, uma vez cumpridas pelas partes 

transigentes as obrigações do Termo de Ajustamento de Conduta, não se justificando a 

protelação da homologação do acordo. 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) editou a Resolução n. 179, de 

26 de julho de 2017, regulamentando o § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/1985, para 

disciplinar, no âmbito do Ministério Público, a tomada do compromisso de ajustamento 

de conduta. 

Nessa linha, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo 

(CSMPSP) editou a Resolução n. 1.193, de 11 de março de 2020, a qual disciplina o 

acordo de não persecução cível no âmbito do MPSP, regulamentando o disposto no art. 

17, § 1º, da LIA e no art. 7º, § 2º, da Resolução n. 179/2017 do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

No caso, o recorrente foi condenado por dano ao erário pela prática de conduta 

ímproba na modalidade culposa do art. 10 da LIA, decorrente da condenação por danos 

morais sofrida, nos autos de ação de indenização, em razão de conduta omissiva 

consubstanciada pelo não cumprimento de ordem judicial para que fornecesse 

medicamento a paciente, que acabou vindo a óbito. 

Dessa forma, tendo em vista a homologação do acordo pelo Conselho Superior 

do MPSP, a conduta culposa praticada pelo recorrente, bem como a reparação do dano 

ao Município, além da manifestação favorável do Ministério Público Federal ao acordo, 

tem-se que a transação deve ser homologada 



 

 

Em tese, é possível acordo de não persecução cível no âmbito da ação de 

improbidade administrativa em fase recursal. 

 

INFO 687 - REsp 1.506.932/PR 

 
A controvérsia dos autos cinge-se à saber se é possível aplicação de prazo 

decadencial para que a Corte de Contas da União analise aposentadoria de servidor 

público, ato necessário à perfectibilização da concessão do benefício previdenciário. 

Em decisão anteriormente proferida, esta Turma consignou, considerando a 

jurisprudência firme desta Casa, no sentido de que, por se tratar de ato complexo, a 

aposentadoria de servidor público só se completa com a análise pelo TCU e, portanto, 

não corre prazo decadencial entre a concessão pelo órgão e a decisão final proferida 

pelo TCU. 

No entanto, o STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão 

geral, pacificou o entendimento de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica 

e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o 

julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou 

pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (Tema n. 445, RE 

636.553/RS). 

Assim, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o 

julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou 

pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas 

 

INFO 688 - REsp 1.814.944-RN 
 

A controvérsia consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria 

igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente 

desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao erário a quantia recebida a maior. 

No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), 

definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, 



 

 

resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa 

de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra 

desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia 

Geral da União - AGU. 

Assim, acerca da impossibilidade de devolução ao erário de valores recebidos 

indevidamente por servidor público, de boa-fé, em decorrência de equívoco na 

interpretação de lei pela Administração Pública, constata-se que o tema está pacificado. 

O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições 

e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, 

embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, 

especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de 

impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao erário. 

Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento 

objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor 

de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido 

indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a 

caso, de modo a averiguar se o servido tinha condições de compreender a ilicitude no 

recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu 

dever de lealdade para com a Administração Pública. 

Impossibilitar a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro 

perceptível da Administração Pública, sem a análise do caso concreto da boa-fé objetiva, 

permitiria o enriquecimento sem causa por parte do servidor, em flagrante violação do 

artigo 884 do Código Civil. 

Por tudo isso, não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro 

operacional, de modo àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial 

Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o 

que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de 

erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 



 

 

Assim, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro 

administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou 

equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as 

hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, 

sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento 

indevido. 

 

INFO 690 - REsp 1.814.944-RN 
 

Com o advento do art. 114, da Constituição Federal de 1988 (em sua redação 

original), firmou-se a interpretação restritiva de que a competência da justiça laboral 

somente abarcava as hipóteses ali expressas e que quaisquer outras "controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho" somente o seriam de competência daquela justiça 

especializada acaso sobreviesse lei que assim o estabelecesse. Assim, permaneceu 

vigente no período a Súmula n. 87 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR que 

definiu ser da competência da Justiça Comum o processo e julgamento da contribuição 

assistencial prevista em convenção ou acordo coletivo e da contribuição sindical 

compulsória prevista em lei (imposto sindical), a saber: "Compete à Justiça Comum o 

processo e julgamento de ação de cobrança de contribuições sindicais". 

Tal situação perdurou até o advento da Lei n. 8.984/1995 que estabeleceu 

competir " à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios que tenham origem no 

cumprimento de convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, 

mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicato de trabalhadores e 

empregador" (convenções e acordos não homologados). Tal lei levou a cobrança da 

contribuição assistencial prevista em convenção ou acordo coletivo para a competência 

da Justiça do Trabalho, surgindo então dúvida a respeito do destino da contribuição 

sindical compulsória (imposto sindical), se acompanharia a contribuição assistencial ou 

se permaneceria na Justiça Comum. 

Nesse novo contexto, este Superior Tribunal de Justiça produziu o precedente 

nos EDcl no CC 17.765 / MG (Segunda Seção, Rel. Min. Paulo Costa Leite, julgado em 



 

 

13/08/1997) onde no qual restou fixado que a cobrança da contribuição sindical 

compulsória (imposto sindical) deveria se dar na Justiça Comum. 

Posteriormente, em 23/06/1999, com base no mencionado precedente, foi 

julgada pela Segunda Seção a Súmula n. 222/STJ com o seguinte texto: "Compete à 

Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no 

art. 578 da CLT". 

Mais recentemente, com o advento da alteração do art. 114, da CF/1988, 

promovida pela EC n. 45/2004, foram inseridas na competência da Justiça do Trabalho 

"as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 

externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios" (art. 114, I, CF/1988) e "as ações sobre representação sindical, 

entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores" 

(art. 114, III, CF/1988). 

A troca da expressão "dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 

empregadores" contida na redação original do art. 114, da CF/1988, pela expressão 

"ações oriundas da relação de trabalho", contida na redação dada pela EC n. 45/2004, 

trouxe dúvida em relação à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas 

entre o Poder Público e seus servidores estatutários. O tema foi então enfrentado pelo 

STF quando do julgamento da ADI 3.395 MC/DF (Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, 

julgado em 05/04/2006) que registrou: "O disposto no art. 114, I, da Constituição da 

República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe 

seja vinculado por relação jurídico-estatutária". Contudo, permaneceu alguma dúvida 

em relação ao reflexo do julgado do STF sobre as ações que envolviam as contribuições 

sindicais de servidores públicos e o alcance do disposto no art. 114, III, da CF/1988. 

Desta feita, após o julgamento pelo STF da ADI 3.395 MC / DF, em pesquisa 

realizada na jurisprudência deste STJ, no que se refere às ações em que se discute a 

técnica de tributação via recolhimento e repasse, os mais recentes precedentes da 

Primeira Seção são no sentido de que o referido julgamento em nada havia interferido 

na regra de competência para a discussão da contribuição sindical dos servidores 



 

 

públicos, devendo esta se dar sempre na Justiça do Trabalho, indiferente a condição do 

servidor público de celetista ou estatutário. 

Do histórico, constata-se que houve sucessivas alterações em relação ao 

posicionamento original. Migrou-se de uma posição inicial (1) onde todas as ações que 

versassem sobre o imposto sindical teriam seu destino na Justiça Comum (Súmula n. 

222/STJ), para uma posição (2) onde as ações que versassem sobre o imposto sindical 

envolvendo todos os tipos de celetistas (servidores ou não) haveriam que ser destacadas 

e levadas para a Justiça do Trabalho, mantendo-se apenas as ações que versassem sobre 

o imposto sindical envolvendo servidores estatutários na Justiça Comum e, 

posteriormente, para uma posição (3) na qual todas as ações que versassem sobre o 

imposto sindical (envolvendo celetistas ou estatutários), haveriam que ser julgadas na 

Justiça do Trabalho. Assim, a evolução da jurisprudência vinha sendo no sentido de 

retirar essas atribuições da Justiça Comum transferindo-as gradativamente para a 

Justiça Laboral, que detinha a expertise no exame das relações de representação 

sindical, já que o tema "contribuição sindical" guardaria mais afinidade com o tema 

"representação sindical" que com o tema "regime estatutário". 

Ocorre que em direção diametralmente oposta àquela que vinha tomando este 

Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal 

Federal, quando do julgamento do Tema n. 994, no RE 1.089.282/AM (Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em sessão virtual de 27/11/2020 a 04/12/2020), 

firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que 

se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos 

regidos pelo regime estatutário". 

Desta forma, o STF determinou o retorno deste Superior Tribunal de Justiça um 

passo atrás para a posição jurisprudencial intermediária anterior, qual seja, a de que: (a) 

as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico 

estatutário, após o advento da EC n. 45/2004, devem continuar ser ajuizadas na Justiça 

Comum e (b) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de 

servidor púbico celetista, após o advento da EC n. 45/2004, devem ser ajuizadas na 

Justiça do Trabalho. 



 

 

Desse modo, deve ser dada nova interpretação ao enunciado n. 222 da Súmula 

deste STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição 

sindical prevista no art. 578 da CLT") para abarcar apenas as situações em que a 

contribuição sindical (imposto sindical) diz respeito a servidores públicos estatutários, 

mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição 

sindical referente a celetistas (servidores ou não) na Justiça do Trabalho. 

Em tese, a Súmula 222 do STJ - Compete à Justiça Comum processar e julgar as 

ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT - deve abarcar apenas 

situações em que a contribuição sindical diz respeito a servidores públicos estatutários, 

mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição 

sindical referentes a celetistas (servidores públicos ou não) na Justiça do Trabalho. 

 

DIREITO EMPRESARIAL 
 

INFO 686 - REsp 1.692.803-SP 
 

Nos termos do artigo 115, § 1º, da Lei n. 6.404/1976 (LSA), o acionista não poderá 

votar nas deliberações da assembleia-geral relativas à aprovação de suas contas como 

administrador. O artigo 134, § 6º, do mesmo diploma legal, entretanto, ressalva a 

situação em que os diretores forem os únicos acionistas da companhia fechada, 

autorizando, nesse caso, que participem da votação relativa aos documentos elencados 

no artigo 133, dentre os quais, os relatórios da administração, os demonstrativos 

financeiros e o parecer do conselho fiscal. 

O texto legal não faz nenhuma ressalva quanto aos acionistas serem diretores 

somente em certo período do exercício. Ademais, ao se adotar esse entendimento, 

estaria se inaugurando um questionamento acerca de qual seria o prazo mínimo para 

ser afastada a proibição do artigo 115, § 1º, da LSA (uma semana, um mês, um 

trimestre), esvaziando o conteúdo legal. 

Dessa forma, o fato de a sociedade ter somente 2 (dois) sócios não é suficiente 

para afastar a proibição de o administrador aprovar suas próprias contas, pois o 



 

 

acionista minoritário deverá proferir seu voto no interesse da sociedade, podendo 

responder por eventual abuso. 

Em síntese, o fato de a sociedade ter somente dois sócios não é suficiente para 

afastar a proibição de o administrador aprovar suas próprias contas. 

 

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR 
  

INFO 686 - REsp 1.872.048-RS 
 

Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a 

prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado 

da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição 

de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e 

danos. 

O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da 

preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer 

providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao 

adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato 

e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 

As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, 

efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação 

da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da 

previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer 

ofertada ao público. 

A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato 

de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência 

absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela 

espécie, marca e modelo não é mais fabricada. 



 

 

Assim, a possibilidade ou não do cumprimento da escolha formulada livremente 

pelo consumidor deve ser aferida à luz da boa-fé objetiva, de forma que, sendo possível 

ao fornecedor cumprir com a obrigação, entregando ao consumidor o produto 

anunciado, ainda que obtendo-o por outros meios, como o adquirindo de outros 

revendedores, não há razão para se eliminar a opção pelo cumprimento forçado da 

obrigação. 

Em resumo, o mero fato de o fornecedor do produto não o possuir em estoque 

no momento da contratação não é condição suficiente para eximi-lo do cumprimento 

forçado da obrigação. 

 

INFO 687 - REsp 1.873.918-SP 
 

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, esta Corte tem 

reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo 

para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito 

da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança 

jurídica e a terceiros. 

No caso, a parte, que havia substituído um de seus patronímicos pelo de seu 

cônjuge por ocasião do matrimônio, fundamentou a sua pretensão de retomada do 

nome de solteira, ainda na constância do vínculo conjugal, em virtude do sobrenome 

adotado ter se tornado o protagonista de seu nome civil em detrimento do sobrenome 

familiar, o que lhe causa dificuldades de adaptação, bem como no fato de a modificação 

ter lhe causado problemas psicológicos e emocionais, pois sempre foi socialmente 

conhecida pelo sobrenome do pai e porque os únicos familiares que ainda carregam o 

patronímico familiar se encontram em grave situação de saúde. 



 

 

Dado que as justificativas apresentadas não são frívolas, mas, ao revés, 

demonstram a irresignação de quem vê no horizonte a iminente perda dos seus entes 

próximos sem que lhe sobre uma das mais palpáveis e significativas recordações - o 

sobrenome -, deve ser preservada a intimidade, a autonomia da vontade, a vida privada, 

os valores e as crenças das pessoas, bem como a manutenção e perpetuação da herança 

familiar. 

Em síntese, é admissível o retorno ao nome de solteiro do cônjuge ainda na 

constância do vínculo conjugal. 

INFO 688 - REsp 1.893.754-MA 
 

Inicialmente, o Decreto-Lei n. 116/1967 dispõe, especificamente, sobre as 

operações inerentes ao transporte de mercadorias por via d'água nos portos brasileiros, 

delimitando suas responsabilidades e tratando das faltas e avarias eventualmente 

ocorridas. 

Na hipótese de ocorrência de avarias em carga objeto de transporte marítimo, 

dispõe o art. 8º do mencionado decreto-lei sobre o prazo prescricional da pretensão 

indenizatória: prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga 

do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de 

conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga. 

Assim, por ser lei especial que rege a matéria, deve ser aplicada a todos os entes 

envolvidos na relação de transporte marítimo, sejam eles operadores portuários, 

transportadores, consignatários da carga, exportadores e até mesmo seguradoras. 

De fato, não há como se extrair qualquer conclusão de que o decreto-lei regule 

tão somente as relações firmadas entre as entidades portuárias e o transportador da 

carga. 

A corroborar com o raciocínio, vale ressaltar que a Súmula 151 do Supremo 

Tribunal Federal, em pleno vigor, preceitua que prescreve em 1 (um) ano a ação do 

segurador sub-rogado para haver indenização por extravio ou perda de carga 

transportada por navio. 



 

 

Por oportuno, convém frisar que, ao analisar a redação da referida súmula, o 

Ministro Luis Felipe Salomão, relator do REsp 1.278.722/PR (4ª Turma, DJe 29/06/2016) 

mencionou que "a orientação pretoriana é no sentido de a prescrição da ação regressiva 

da seguradora ser a mesma que a da ação do segurado, visto que a relação jurídica de 

direito material não se altera, mudando apenas o sujeito ativo, ou credor, que passa a 

ser outro, tratando-se o caso de sub-rogação pessoal, em que há substituição de uma 

pessoa por outra, ressalvando-se a esta os mesmos direitos e ações que àquela 

competiam". 

Ora, se a seguradora possui o prazo de 1 (um) ano - porque sub-rogada nos 

direitos e ações do segurado, inclusive no que tange ao prazo prescricional - é de se 

concluir que também o próprio consignatário da carga que não tenha contratado seguro 

possui, igualmente, o mesmo prazo prescricional para exercer a sua pretensão de 

indenização, sendo inviável concluir que seria à sua pretensão aplicável o prazo 

prescricional de 3 (três) anos previsto no Código Civil (art. 206, § 3º, V). 

Sendo assim, o prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de 

extravio, perda ou avaria de cargas transportadas por via marítima é de 1 (um) ano. 

 

INFO 688 - REsp 1.859.665-SC 
 

O Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) estabelece que na provisão de 

conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de 

manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, 

pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento (art. 13) e o provedor de aplicações de 

internet, custodiar os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, pelo 

prazo de 6 meses (art. 15). 

O propósito da norma foi o de criar instrumental que consiga, por autoridade 

constituída e precedida de autorização judicial, acessar os registros de conexão, 

rastreando e sancionando eventuais condutas ilícitas perpetradas por usuários da 

internet e inibindo, de alguma forma, a falsa noção de anonimato no uso das redes. Por 

outro lado, a Lei n. 12.965/2014 possui viés hermenêutico voltado ao zelo pela 



 

 

preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário (art. 23), 

com a previsão de cláusula de reserva judicial para qualquer quebra de sigilo. 

Portanto, se é certo afirmar que o usuário das redes sociais pode livremente 

reivindicar seu direito fundamental de expressão, também é correto sustentar que a sua 

liberdade encontrará limites nos direitos da personalidade de outrem, sob pena de 

abuso em sua autonomia, já que nenhum direito é absoluto, por maior que seja a sua 

posição de preferência, especialmente se se tratar de danos a outros direitos de elevada 

importância. 

Nos termos da Lei n. 12.965/14 (art. 22), a parte interessada poderá pleitear ao 

juízo, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou 

penal, em caráter incidental ou autônomo, que ordene ao responsável pela guarda o 

fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. 

Para tanto, sob pena de admissibilidade, exige a norma que haja: I - fundados indícios 

da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados 

para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os 

registros. 

Nesse contexto, não se pode subjugar o direito à privacidade a ponto de permitir 

a quebra indiscriminada do sigilo dos registros, com informações de foro íntimo dos 

usuários, tão somente pelo fato de terem compartilhado determinado vídeo que, 

depois, veio a se saber que se tratava falso. 

Dessa forma, é vedado ao provedor de aplicações de internet fornecer dados de 

forma indiscriminada dos usuários que tenham compartilhado determinada postagem, 

em pedido genérico e coletivo, sem a especificação mínima de uma conduta ilícita 

realizada. 

 

INFO 689 - REsp 1.857.852-RS 
 

A controvérsia resume-se em definir se a tese fixada pelo Supremo Tribunal 

Federal por ocasião do julgamento do tema n. 809/STF, segundo a qual "é 

inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros 



 

 

prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de 

casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002", é aplicável 

na hipótese em que, a despeito da existência de sentença de partilha irrecorrida que 

homologou acordo celebrado pelos colaterais, únicos herdeiros conhecidos ao tempo 

de sua prolação, houve o superveniente reconhecimento de herdeiro apto a exclui-los 

da linha sucessória. 

De início, deve-se considerar que diante do surgimento de provável herdeiro, 

deve o juízo do inventário, mesmo após a prolação de sentença homologatória de 

acordo de partilha irrecorrida e antes da expedição do respectivo formal, reconhecer a 

existência de vício grave consistente na ausência de citação de litisconsorte necessário 

e, assim, a inexistência jurídica da sentença por ele proferida, que não transita em 

julgado e tampouco forma coisa julgada material. 

Assim, não há que se falar em coisa julgada na sentença proferida em processo 

em que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento. 

Ressalta-se que a inexistência jurídica da sentença pode ser declarada em ação 

autônoma (querela nullitatis insanabilis) e também no próprio processo em que 

proferida, na fase de cumprimento de sentença ou até antes dela, se possível, 

especialmente na hipótese em que a matéria foi previamente submetida ao crivo do 

contraditório e não havia a necessidade de dilação probatória. 

Em virtude dos limites subjetivos da coisa julgada, o formal de partilha será título 

executivo judicial apenas em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a 

título singular ou universal, não alcançando, contudo, terceiros, como o litisconsorte 

necessário não citado para o inventário. 

Com efeito, declarada a inexistência jurídica da sentença na própria ação de 

inventário, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do tema n. 809/STF, por meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade 

do art. 1.790 do CC/2002. 



 

 

Sendo assim, é imperiosa a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do tema n. 809/STF, que impõe a igualdade de tratamento no 

regime sucessório entre cônjuges e companheiros, em processo cuja inexistência 

jurídica da sentença de partilha, ante a ausência de citação de litisconsorte necessário, 

impede a formação da coisa julgada material. 

 

INFO 689 - REsp 1.846.167-SP 
 

O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que 

configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou não seu 

titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (art. 189 do CC/2002). 

Tal regra, contudo, é mitigada em duas situações: (i) nas hipóteses em que a 

própria legislação vigente estabeleça que o cômputo do lapso prescricional se dê a partir 

de termo inicial distinto (como ocorre, por exemplo, nas ações que se originam de fato 

que deva ser apurado no juízo criminal - art. 200 do Código Civil) e (ii) nas 

excepcionalíssimas situações em que possível constatar que, pela própria natureza das 

coisas, seria impossível ao autor, por absoluta falta de conhecimento de "défice à sua 

esfera jurídica", adotar comportamento outro, que não o de inércia (o que ocorre, por 

exemplo, com pessoa que se submete a transfusão de sangue, vindo a descobrir, anos 

mais tarde, ter sido naquela oportunidade contaminada pelo vírus HIV). 

A primeira exceção mencionada não apresenta grandes dificuldades de 

aplicação, pois a regra jurídica explicita o diferenciado termo inicial do prazo 

prescricional. Por sua vez, a segunda deve ser admitida com mais cautela e vem sendo 

solucionada na jurisprudência do STJ a partir da aplicação pontual da chamada teoria 

da actio nata em seu viés subjetivo, que, em síntese, confere ao conhecimento da lesão 

pelo titular do direito subjetivo violado a natureza de pressuposto indispensável ao 

início do prazo de prescrição. 

No caso, não é razoável considerar como marco inicial da prescrição a data limite 

para a interposição do agravo de instrumento, haja vista inexistirem elementos nos 



 

 

autos - ou a comprovação por parte do causídico - de que o cliente tenha sido 

cientificado da perda de prazo para apresentar o recurso cabível. 

Isso porque a relação entre advogado e cliente se baseia na confiança recíproca 

e na legítima expectativa de que o profissional defenderá com zelo o mandato que lhe 

foi outorgado, conforme o art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB, motivo pelo 

qual não se pode exigir do outorgante o conhecimento de eventual erro ou da 

negligência do patrono (outorgado) durante a tramitação do processo. 

Portanto, na hipótese, o prazo prescricional não pode ter início no momento da 

lesão ao direito da parte, mas na data do conhecimento do dano, aplicando-se 

excepcionalmente a actio nata em sua vertente subjetiva. 

Em síntese, o termo inicial da prescrição da pretensão de obter o ressarcimento 

pela perda de uma chance decorrente da ausência de apresentação de agravo de 

instrumento é a data do conhecimento do dano. 

 

INFO 689 - REsp 1.857.852-RS 
 

O art. 30 da Lei n. 9.656/1998 versa sobre a hipótese de perda do vínculo 

empregatício por rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, e 

prevê, expressamente, que, em caso de morte do titular, o direito de permanência é 

assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de 

assistência à saúde. 

Já o art. 31 da referida lei trata da hipótese de aposentadoria do titular e 

estabelece o direito de manutenção do contrato, inclusive na hipótese de morte do 

titular. 

Na mesma toada, o art. 8º da Resolução ANS n. 279/2011 prevê que, "em caso 

de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes 

cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 

30 e 31 da Lei n. 9.656/1998". 



 

 

Como se pode constatar, os dispositivos citados não fazem referência expressa 

aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão. A despeito disso, seguindo as 

regras de hermenêutica jurídica, onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a 

mesma razão de decidir (ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio), ou, onde há o 

mesmo fundamento haverá o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus). 

Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, 

falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, 

nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, a 

depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 

Dessa forma, a conduta de impor à dependente a obrigação de assumir eventual 

dívida do falecido titular, sob pena de ser excluída do plano de saúde, configura, em 

verdade, o exercício abusivo do direito de exigir o respectivo pagamento, na medida em 

que, valendo-se da situação de fragilidade da beneficiária e sob a ameaça de causar-lhe 

um prejuízo, constrange quem não tem o dever de pagar a fazê-lo, evitando, com isso, 

todos os trâmites de uma futura cobrança dirigida ao legítimo responsável (espólio). 

Aliás, a pretexto de exercer regularmente um direito amparado no contrato, o 

plano de saúde também desvirtua o fim econômico e social dos arts. 30 e 31 da Lei n. 

9.656/1998, pois se vale da garantia neles assegurada como moeda de troca para coagir 

a dependente à quitação da dívida deixada pelo titular que morreu. 

Dessa forma, é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que impõe à 

dependente a obrigação de assumir eventual dívida do falecido titular, sob pena de 

exclusão do plano. 

 

INFO 690 - REsp 1.795.215/PR 
 

Inicialmente, o art. 1.660, V, do CC dispões que se comunicam os frutos dos bens 

particulares de cada cônjuge ou companheiro percebidos durante a constância da união 

ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 



 

 

No que concerne à divisão dos frutos civis após a extinção do casamento ou da 

união estável, o STJ já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que o direito 

à meação se dá com relação aos valores que foram auferidos durante a constância da 

convivência. 

Na oportunidade, ficou assentado que "o reconhecimento da 

incomunicabilidade daquela rubrica [ocorre] apenas quando percebidos os valores em 

momento anterior ou posterior ao casamento". 

Vale dizer, o que autoriza a comunicabilidade dos frutos é a data da ocorrência 

do fato que dá ensejo à sua percepção, ou, em outros termos, o momento em que o 

titular adquiriu o direito ao seu recebimento. 

No particular, a meação, quanto aos valores reclamados, cinge-se aos aluguéis 

relativos ao período aquisitivo compreendido no curso da união estável, a qual teve 

como termo final a data do falecimento do companheiro, proprietário exclusivo do 

imóvel locado. 

Impende destacar que a Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) dispõe, em seu art. 

10, que, "morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros". 

Isso significa que, a partir da data do falecimento do locador - momento em que 

houve a transmissão dos direitos e deveres decorrentes do contrato de locação aos 

herdeiros -, todo e qualquer vínculo, ainda que indireto, apto a autorizar a recorrente a 

partilhar dos aluguéis (como aquele previsto na norma do inc. V do art. 1.660 do CC) foi 

rompido, cessando, por imperativo lógico, seu direito à meação sobre eles. 

Ademais, a data da celebração do contrato de locação ou o termo final de sua 

vigência em nada influenciam na resolução da questão, pois os aluguéis somente podem 

ser considerados pendentes se deveriam ter sido recebidos na constância da união 

estável ou casamento e não o foram. 

Nesse contexto, portanto, somente podem ser considerados eventuais aluguéis 

vencidos e não pagos ao tempo do óbito do proprietário, circunstância que, caso 

verificada, autorizaria sua integração à meação da companheira. 



 

 

Em resumo, o montante recebido a título de aluguéis de imóvel particular do "de 

cujus" não se comunica à companheira supérstite após a data da abertura da sucessão. 

 

INFO 690 - REsp 1.795.215/PR 
 

Na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este 

empresarial ou por adesão, a Terceira Turma decidiu que nasce para os dependentes já 

inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 

da Lei n. 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento 

integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 

Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de 

morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a 

proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas 

hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo 

o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 

Na linha desse raciocínio, não há como fazer uma interpretação puramente 

literal e isolada do § 3º do art. 30 da Lei n. 9.656/1998; a interpretação há de ser feita 

em harmonia com o direito instituído pelo § 2º, garantindo, assim, que, no caso de 

morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - 

permaneçam como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento 

integral, na forma da lei. 

Ademais, de acordo com o art. 2º, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário 

dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo 

contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de 

agregado a um beneficiário titular. 

Portanto, no caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - 

dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde 

coletivo, desde que assumam o pagamento integral. 

 



 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

INFO 687 - REsp 1.910.317-PE 
 

A controvérsia principal diz respeito à possibilidade de aplicação da técnica de 

julgamento ampliado nos embargos de declaração, tendo em vista ter o voto divergente 

concedido efeito infringente aos embargos para reformar o decidido unanimemente no 

recurso de apelação. 

Segundo depreende-se do disposto no art. 942 do CPC/2015: Quando o 

resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a 

ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos 

previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a 

possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais 

terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. 

Portanto, diversamente dos embargos infringentes, previsto no art. 530 do 

CPC/1973 - recurso cabível quando acórdão não unânime julgar a apelação e reformar 

a sentença de mérito -, na técnica de julgamento ampliado não há necessidade de 

alteração do resultado da decisão de primeira instância, mas apenas que haja 

divergência no julgamento do recurso de apelação. 

Assim, o requisito de modificação da sentença pelo Tribunal ficou previsto 

apenas para as hipóteses de ação rescisória e agravo de instrumento (art. 942, § 3º, I e 

II, do CPC/2015). 

Ademais, apesar de o art. 942 do CPC/2015 não mencionar a possibilidade de a 

divergência ocorrer apenas em sede de embargos de declaração, deve ser considerado 

seu efeito integrativo, de modo que há a complementação e incorporação dos 

fundamentos e do resultado no acórdão embargado. 

Em tal contexto, quando há aptidão dos embargos de declaração para influenciar 

o julgamento que os precedeu, modificando-lhes a conclusão unânime, devem ser 

convocados outros julgadores, na forma do art. 942 do CPC/2015. 



 

 

Em resumo, deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos 

de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado 

unânime do acórdão de apelação. 

 

INFO 688 - REsp 1.866.015-SP 
 

A fixação da competência da Justiça dos Estados para as ações acidentárias foi 

prevista na Carta de 1946 (art. 123, §1º), na Carta de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC n. 1 

de 1969 (art. 142). A regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a 

EC 45/2004. 

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça baixou a Súmula 15: "Compete à 

Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho". E o 

Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o 

processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, 

ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades 

de economia mista". 

O STJ já se pronunciou, não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão 

correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3º, da Constituição de 1988. O 

preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a 

delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza 

previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do 

próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal 

delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de 

competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode 

aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, 

diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei n. 10.259/2001" (REsp 

661.482/PB, Relator p/ Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/02/2009). 

O referido art. 20 da Lei n. 10.259/2001, que veda a aplicação do procedimento 

dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência 

delegada (CF, art. 109, § 3º), também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação 



 

 

do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, 

I). Como isso, se equilibra o direito de acesso à justiça com as normas relativas ao pacto 

federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício 

previdenciário, como nas que decorram de acidente de trabalho. 

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009) não conflita 

com esse entendimento, pois o seu art. 2º estabelece expressamente que compete a 

esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos". Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de 

interesse da União e suas autarquias. 

Harmonicamente, o art. 5º, inciso II, da mesma Lei define que podem ser reús no 

Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas". 

Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram 

provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos, para 

reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o 

fundamento de que "não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo 

no Juizado Especial da Fazenda Pública" (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, 

DJe 20/03/2020). 

Em síntese, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para 

o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional 

do Seguro Social figure como parte. 

 

INFO 688 - REsp 1.764.405-SP 
 

Na vigência do CPC/1973, o início da fase de cumprimento de sentença se dava 

de ofício pelo juiz da causa, com a intimação do devedor para pagar a quantia fixada na 

sentença transitada em julgado ou apurada em liquidação. 



 

 

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 475-J daquele 

diploma legal, firmou entendimento que, no cumprimento de sentença, a intimação do 

vencido para pagamento, sob pena de imposição de multa, tem o condão de causar 

gravame a parte, possuindo, portanto, conteúdo decisório. 

Todavia, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de 

cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de 

requerimento do credor. 

Eis o teor do art. 523 do NCPC: "No caso de condenação em quantia certa, ou já 

fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento 

definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver". 

Observa-se que, agora, a intimação do devedor para pagamento se afigura como 

despacho de mero expediente, pois é consectário legal da provocação do credor para a 

satisfação do seu crédito. O juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado 

pelo Código de Processo Civil. 

Dessa forma, é irrecorrível o ato judicial que determina a intimação do devedor 

para o pagamento de quantia certa, por ter natureza jurídica de despacho. 

Assim, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é irrecorrível o ato 

judicial que determina a intimação do devedor para o pagamento de quantia certa. 

 

INFO 688 - REsp 1.764.405-SP 
 

Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade 

consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste 

último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver 

qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões 

cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória.  



 

 

Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da 

representação, em juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem 

dos Advogados do Brasil. 

 Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos 

repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento 

sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida 

a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a 

Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a 

extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la 

empreende contratação de profissional torna inequívoca o cabimento de verba 

honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a 

imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da 

sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu 

causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, 

AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 

25/08/2010). 

O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de 

honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 

do CPC/1973 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, 

de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e 

extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de 

direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o 

raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, 

após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da 

sucumbência". 

Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob 

o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação 

da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da 

integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 

No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda 



 

 

Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-

Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Primeira Seção, DJe de 01/10/2010). 

O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a 

extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção 

implica a redução do valor exequendo, conforme diversos precedentes desta Corte. 

O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a 

Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do 

CPC/1973, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da 

sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda 

que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos 

termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção 

de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da 

execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, 

DJe de 21/10/2011). 

As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento 

de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o 

montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, 

acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do 

polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo o feito, em relação aos 

demais executados. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos 

pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as 

primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em 

julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial 

objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a 

adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. 

Em suma, é possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-

executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é 

extinta. 



 

 

 

INFO 689 - RMS 65.747-SP 
 

Na forma da Constituição Federal, para a obtenção de preferência no pagamento 

de precatório é necessário que o titular seja idoso ou portador de doença grave e que o 

débito seja de natureza alimentar, não sendo possível dar interpretação extensiva ao 

comando constitucional. 

O art. 71 da Lei n. 10.471/2003 - Estatuto do Idoso - assegura apenas "a 

prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos", não dispondo sobre a prioridade no pagamento de 

precatórios de natureza alimentar, ou não, de que sejam titulares idosos, matéria 

disciplinada no art. 100, § 2º, da CF/88. 

Assim, no caso de o crédito do precatório ser de natureza comum, a Constituição 

Federal e a Lei n. 10.471/2003 não lhe asseguram o pagamento prioritário de tal crédito, 

mesmo que o titular tenha idade avançada. 

Em resumo, para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se 

necessária a conjugação dos requisitos constantes do art. 100, § 2º, da Constituição 

Federal, ou seja, dívida de natureza alimentar e titular idoso ou portador de doença 

grave. 

 

INFO 689 - REsp 1.913.236-MT 
 

Vale ressaltar que para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, 

VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel 

se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja 

explorado pela família. 

 Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural 

para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem 



 

 

tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei n. 8.629/1993, a qual regulamenta 

as normas constitucionais relativas à reforma agrária.  

Em seu artigo 4º, II, alínea "a", atualizado pela Lei n. 13.465/2017, consta que se 

enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos 

fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 

A Terceira Turma desta Corte, na vigência do CPC/1973, orientava-se no sentido 

de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de 

comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar.  

Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a 

veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir 

essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor 

demonstrar a veracidade do fato alegado.  

Demais disso, o art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o 

reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração 

familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e 

transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que 

orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a 

manutenção da subsistência do executado e de sua família. 

Com efeito, a ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado 

pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 

Além disso, a Lei n. 7.513/1986, responsável pela inclusão do inciso X ao art. 649 

do CPC/1973, exigia expressamente que o imóvel rural constrito fosse o único bem do 

devedor. 

Ocorre que a Lei n. 11.382/2006, responsável pela alteração do antigo diploma 

processual, já não mais previa esse requisito. As legislações constitucional e 

infraconstitucional que se seguiram nada referem, também, acerca da necessidade de o 

bem penhorado ser o único imóvel de propriedade do executado. 



 

 

Disso se extrai que ser proprietário de um único imóvel não é pressuposto para 

o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do 

CPC/2015. 

Por fim, a orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o 

oferecimento do bem em garantia hipotecária não afasta a proteção da 

impenhorabilidade, haja vista se tratar de norma de ordem pública, inafastável pela 

vontade das partes. 

Assim, para a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é 

ônus do executado comprovar que o imóvel é explorado pela família, prevalecendo a 

proteção mesmo que tenha sido dado em garantia hipotecária ou não se tratando de 

único bem do devedor. 

 

INFO 689 - REsp 1.880.944/SP, 
 

Nos termos do art. 90, § 3º, do CPC/2015, "se a transação ocorrer antes da 

sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver". 

Na hipótese, a Corte estadual deixou de aplicar a referida norma, pois, segundo 

consignou "aplica-se somente se houver acordo antes da sentença na fase de 

conhecimento, o que não é o caso". 

A interpretação propalada, todavia, destoa do próprio texto legal. Primeiro, 

porque essa norma está localizada na parte geral do Diploma Processual, o que, por si 

só, evidencia ser aplicável não só ao processo de conhecimento, como também ao 

processo de execução. Segundo, caso fosse a intenção do legislador restringir sua 

aplicação ao processo de conhecimento, teria tido a cautela de inseri-la no capítulo que 

trata especificamente dessa espécie procedimental ou, ao menos, teria feito alguma 

referência expressa nesse sentido, o que não se verifica. 

É prescindível, assim, traçar maiores considerações acerca da matéria, para 

concluir que se as partes celebrarem acordo antes da sentença, seja no processo de 



 

 

conhecimento ou no de execução, ficarão dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes. 

Ainda, despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas judiciais, a 

taxa judiciária e os emolumentos. As custas judiciais têm natureza tributária e visam a 

remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. A taxa judiciária, a seu 

turno, também é um tributo, mas é devida ao Estado em contraprestação aos atos 

processuais. 

O art. 90, § 3º, do CPC/2015 é expresso ao referir custas remanescentes. Assim, 

se a legislação estadual prever o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo, as 

partes não estarão desobrigadas de recolhê-la, haja vista que não se confunde com as 

custas processuais e, portanto, não se enquadra nas custas remanescentes. 

Em suma, a transação antes da sentença de execução dispensa o pagamento das 

custas remanescentes, o que não abrange a taxa judiciária. 

 

INFO 690 - REsp 1.412.247-MG 
 

"O Seguro DPVAT tem a finalidade de amparar as vítimas de acidentes causados 

por veículos automotores terrestres ou pela carga transportada, ostentando a natureza 

de seguro de danos pessoais, cujo escopo é eminentemente social, porquanto transfere 

para o segurador os efeitos econômicos do risco da responsabilidade civil do 

proprietário em reparar danos a vítimas de trânsito, independentemente da existência 

de culpa no sinistro" (REsp 876.102/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012). 

Sob uma perspectiva teleológica da proteção conferida ao "seguro de vida" pelo 

art. 649, VI, do CPC/1973 (art. 833, VI, do CPC/2015), os valores pagos pelo "seguro 

DPVAT" devem receber o mesmo tratamento, evidenciando cobertura que, conquanto 

obrigatória, em tudo se identifica com a indenização paga em razão do "seguro de 

pessoa" previsto pelo art. 789 e ss. do CC/2002. 



 

 

De fato, a indenização paga pelo "seguro DPVAT", sobretudo quando ocorre a 

morte da vítima do acidente automobilístico, também tem objetivo de atenuar os 

efeitos que a ausência do falecido pode ensejar às finanças de sua família, revelando 

indubitável natureza alimentar. 

Conforme a doutrina, "ao instituir a impenhorabilidade do seguro de vida, quis o 

legislador assegurar a efetividade da proteção patrimonial que o segurado [ou, no caso 

do DPVAT, a própria lei instituidora] desejou destinar aos beneficiários; o valor devido 

pela empresa seguradora a esse título não é penhorável por dívidas destes nem do 

espólio ou do autor da herança, porque em qualquer dessas hipóteses tal intuito estaria 

frustrado". 

Forçoso concluir que o "seguro de vida" e o "seguro DPVAT", previsto nas Leis 

Federais n. 6.194/1974 e 8.374/1991, longe de evidenciar natureza e objetivos distintos, 

em verdade guardam estreita semelhança, sobretudo no que se refere à finalidade de 

sua indenização, motivo pelo qual é inafastável, tanto para um quanto para o outro, a 

impenhorabilidade ditada pela lei processual - ubi eadem ratio ibi eadem dispositio. Não 

se trata, pois, de aplicação analógica do dispositivo legal, senão o enquadramento do 

"seguro DPVAT" dentro da previsão contida na lei processual. 

Em resumo, os valores pagos a título de indenização pelo "Seguro DPVAT" aos 

familiares da vítima fatal de acidente de trânsito gozam da proteção legal de 

impenhorabilidade ditada pelo art. 649, VI, do CPC/1973 (art. 833, VI, do CPC/2015), 

enquadrando-se na expressão "seguro de vida". 

 

INFO 690 - REsp 1.909.451-SP 
 

A apelação visa à obtenção de novo pronunciamento sobre a causa, com reforma 

total ou parcial da sentença do juiz de primeiro grau. Nessa extensão, conforme a 

doutrina, "as questões de fato e de direito tratadas no processo, sejam de natureza 

substancial ou processual, voltam a ser conhecidas e examinadas pelo tribunal". 

Esse recurso é interposto contra sentença (art. 1.009, caput, CPC/2015), 

podendo compreender todos, ou apenas alguns, itens ou capítulos da decisão judicial 



 

 

recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente na interposição do 

apelo, limitando, assim, a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 

O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que 

"a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo o 

órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, 

ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" 

(art. 1.013, § 1º, do CPC/2015). 

Assim, o efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo 

órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua 

extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida 

daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. 

Dentro do âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões 

suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela 

sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do 

recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá se limitar a acolher ou rejeitar o que 

lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa ao princípio da disponibilidade 

da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido. 

Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, e que 

eventualmente a reforma pudesse significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa 

julgada. Assim, não há se pensar em reformatio in pejus, já que qualquer providência 

dessa natureza esbarraria na res iudicata. 

Ademais, é intuitivo concluir que a solução de questão estranha ao que fora 

estabelecido pelo recorrente - mesmo que exclusivamente referente à matéria de 

ordem pública -, ao ensejo de decidir o processo ou algum incidente no seu curso, 

comprometerá a efetividade do contraditório. 

Cumpre acrescentar, por oportuno, outro viés impeditivo do julgamento pelo 

órgão ad quem fora dos limites apresentado pelo autor do recurso, sem que haja 

respeito ao contraditório. É que, ainda que se pretenda valer-se da teoria da causa 



 

 

madura, prestigiada de modo explícito no § 3º do art. 1.013 do CPC/2015, a falta do 

contraditório acerca da questão decidida se apresentaria como barreira ao próprio 

cumprimento daquela teoria. 

Conforme nos ensina a doutrina, para considerar-se madura a causa não basta, 

por exemplo, que a questão de mérito a ser decidida seja apenas de direito. "Mesmo 

que não haja prova a ser produzida, não poderá o Tribunal enfrenta-lo no julgamento 

da apelação formulada contra a sentença terminativa, se uma das partes ainda não teve 

oportunidade processual adequada de debater a questão de mérito. Estar o processo 

em condições de imediato julgamento significa, em outras palavras, não apenas 

envolver o mérito da causa questão só de direito que se deve levar em conta, mas 

também a necessidade de cumprir o contraditório" 

Em síntese, a extensão do efeito devolutivo da apelação é definida pelo pedido 

do recorrente e qualquer julgamento fora desse limite não pode comprometer a 

efetividade do contraditório, ainda que se pretenda aplicar a teoria da causa madura. 

 

DIREITO PENAL  
 

INFO 690 - RHC 123.402-RS 
 

Os Tribunais Superiores já possuem jurisprudência firmada no sentido de 

considerar que a conduta de importar pequenas quantidades de sementes de maconha 

não se adequa à forma prevista no art. 33 da Lei de Drogas, subsumindo-se, 

formalmente, ao tipo penal descrito no art. 334-A do Código Penal, mas cuja tipicidade 

material é afastada pela aplicação do princípio da insignificância. 

O controle do cultivo e da manipulação da maconha deve ser limitado aos 

conhecidos efeitos deletérios atribuídos a algumas substâncias contidas na planta, 

sendo certo que a própria Lei n. 11.343/2006 permite o manejo de vegetais dos quais 

possam ser extraídas ou produzidas drogas para fins medicinais ou científicos, desde 

que autorizado pela União. 



 

 

No atual estágio do debate acerca da regulamentação dos produtos baseados 

na Cannabis e de desenvolvimento das pesquisas a respeito da eficácia dos 

medicamentos obtidos a partir da planta, não parece razoável desautorizar a produção 

artesanal do óleo à base de maconha apenas sob o pretexto da falta de regulamentação. 

De mais a mais, a própria agência de vigilância sanitária federal já permite a importação 

de medicamentos à base de maconha, produzidos industrial ou artesanalmente no 

exterior. 

Entretanto, tal autorização depende de análise de critérios técnicos que não 

cabem ao juízo criminal, especialmente em sede de habeas corpus. Essa incumbência 

está a cargo da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária que, diante das 

peculiaridades do caso concreto, poderá autorizar ou não o cultivo e colheita de plantas 

das quais se possam extrair as substâncias necessárias para a produção artesanal dos 

medicamentos. 

Assim, a melhor solução é, inicialmente, submeter a questão ao exame da 

autarquia responsável pela vigilância sanitária para que analise o caso concreto e decida 

se é viável a autorização para cultivar e ter a posse de plantas de Cannabis sativa L. para 

fins medicinais, suprindo a exigência contida no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e, em caso 

de demora ou de negativa, apresentar o tema ao Poder Judiciário, devendo o pleito ser 

direcionado à jurisdição cível competente. 

Dessa forma, é incabível salvo-conduto para o cultivo da cannabis visando a 

extração do óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle da 

epilepsia, posto que a autorização fica a cargo da análise do caso concreto pela ANVISA. 

 

INFO 690 - EREsp 1.530.637/SP 
 

A controvérsia diz respeito à interpretação conferida ao delito previsto no art. 

218-B, §2°, I, do Código Penal ("favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável"), que assim dispõe: "Art. 

218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual 

alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não 



 

 

tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar 

que a abandone: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (...) § 2° Incorre nas 

mesmas penas: I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém 

menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste 

artigo; (...)". 

No acórdão impugnado (REsp 1.530.637/SP), entendeu a Sexta Turma do STJ que 

a configuração do delito em questão não pressupõe a existência de terceira pessoa, 

bastando que o agente, por meio de pagamento, convença a vítima, maior de 14 e 

menor de 18 anos, a praticar com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso, de modo 

a satisfazer a sua própria lascívia. 

Já no aresto paradigma (AREsp 1.138.200/GO), concluiu a Quinta Turma do STJ 

que o tipo penal descrito no artigo 218-B, § 2°, inciso I, do Código Penal exige 

necessariamente a figura do intermediário ou agenciador, não abarcando a conduta 

daquele que aborda diretamente suas vítimas para a satisfação de lascívia própria. 

Note-se que, apesar de o nomen juris do tipo em questão ter deixado de ser 

"favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável" para 

evitar confusão terminológica com a figura do vulnerável do art. 217-A do CP, é inegável 

que o legislador, em relação à pessoa menor de 18 e maior de 14 anos, trouxe uma 

espécie de presunção relativa de vulnerabilidade. 

Nesse ensejo, a exploração sexual é verificada sempre que a sexualidade da 

pessoa menor de 18 e maior de 14 anos é tratada como mercancia. 

A norma penal não exige a figura do intermediador, além disso, o ordenamento 

jurídico reconhece à criança e ao adolescente o princípio constitucional da proteção 

integral, bem como o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Assim, é lícito concluir que a norma traz uma espécie de presunção relativa de 

maior vulnerabilidade das pessoas menores de 18 e maiores de 14 anos. Logo, quem, se 

aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está 



 

 

a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação 

como mercancia, independentemente da existência ou não de terceiro explorador.  

Ainda, ressalta-se que o delito previsto no art. 218-B, § 2°, inciso I, do Código 

Penal, na situação de exploração sexual, não exige a figura do terceiro intermediador. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

INFO 686 - RHC 131.263-GO 
 

Discute-se acerca da possibilidade de se decretar a prisão preventiva de ofício, 

mesmo se decorrente de prisão flagrante e mesmo se não tiver ocorrido audiência de 

custódia, em face do que dispõe a Lei n. 13.964/2019, em razão da divergência de 

posicionamento entre as Turmas criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça. 

Contudo, após o advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão 

da prisão em flagrante em preventiva sem provocação por parte ou da autoridade 

policial, do querelante, do assistente, ou do Ministério Público, mesmo nas situações 

em que não ocorre audiência de custódia. 

Nesse sentido, deve-se considerar o disposto no art. 3º-A do CPP, que reafirma 

o sistema acusatório em que o juiz atua, vinculado à provocação do órgão acusador; no 

art. 282, § 2º, do CPP, que vincula a decretação de medida cautelar pelo juiz ao 

requerimento das partes ou quando, no curso da investigação criminal, à representação 

da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público; e, finalmente, no art. 

311, também do CPP, que é expresso ao vincular a decretação da prisão preventiva a 

requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou à representação 

da autoridade policial. 

Vale ressaltar que a prisão preventiva não é uma consequência natural da prisão 

flagrante, logo é uma situação nova que deve respeitar o disposto, em especial, nos arts. 

311 e 312 do CPP. 



 

 

Não se vê, ainda, como o disposto no inciso II do art. 310 do CPP - possibilidade 

de o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos 

do art. 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas 

da prisão - pode autorizar a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem pedido 

expresso nesse sentido, já que tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com os 

demais que cuidam da prisão preventiva. 

Dessa forma, pode, sim, o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva 

desde que, além de presentes as hipóteses do art. 312 e ausente a possibilidade de 

substituir por cautelares outras, haja o pedido expresso por parte ou do Ministério 

Público, ou da autoridade policial, ou do assistente ou do querelante. 

Por fim, a não realização da audiência de custódia (qualquer que tenha sido a 

razão para que isso ocorresse ou eventual ausência do representante do Ministério 

Público quando de sua realização) não autoriza a prisão, de ofício, considerando que o 

pedido para tanto pode ser formulado independentemente de sua ocorrência. O fato é 

que as novas disposições legais trazidas pela Lei n. 13.964/2019 impõem ao Ministério 

Público e à Autoridade Policial a obrigação de se estruturarem de modo a atender os 

novos deveres que lhes foram impostos. 

Em resumo, após o advento da Lei n. 13.964/2019, não é possível a conversão ex 

offício da prisão em flagrante em preventiva, mesmo nas situações em que não ocorre 

audiência de custódia. 

 

INFO 687 - APn 912/RJ, 
 

Consoante as diretrizes do Código Penal: "Art. 143. O querelado que, antes da 

sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. 

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a 

difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim 

desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa". 

A retratação, admitida nos crimes de calúnia e difamação, não é ato bilateral, ou 

seja, não pressupõe aceitação da parte ofendida para surtir seus efeitos na seara penal, 



 

 

porque a lei não exige isso. O Código, quando quis condicionar o ato extintivo da 

punibilidade à aceitação da outra parte, o fez de forma expressa, como no caso do 

perdão ofertado pelo querelante depois de instaurada a ação privada. 

Como é sabido, não há como se fazer analogia in malam partem, contra o réu, 

para lhe impor condição para causa extintiva da punibilidade que a Lei Penal não exigiu. 

Na verdade, basta que a retratação seja cabal. Vale dizer: deve ser clara, 

completa, definitiva e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade 

quanto ao seu alcance, que é justamente o de desdizer as palavras ofensivas à honra, 

retratando-se o ofensor do malfeito. 

Ademais, em se tratando de ofensa irrogada por meios de comunicação - como 

no caso, que foi por postagem em rede social na internet -, o parágrafo único do art. 143 

do Código Penal dispõe que "a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos 

mesmos meios em que se praticou a ofensa". 

A norma penal, ao abrir ao ofendido a possibilidade de exigir que a retratação 

seja feita pelo mesmo meio em que se praticou a ofensa, não transmudou a natureza 

do ato, que é essencialmente unilateral. Apenas permitiu que o ofendido exerça uma 

faculdade. 

Portanto, se o ofensor, desde logo, mesmo sem consultar o ofendido, já se utiliza 

do mesmo veículo de comunicação para apresentar a retratação, não se afigura razoável 

desmerecê-la, porque o ato já atingiu sua finalidade legal. 

Em suma, a retratação da calúnia, feita antes da sentença, acarreta a extinção da 

punibilidade do agente independente de aceitação do ofendido. 

 

INFO 686 - HC 589.270/GO 
 

A atual posição do Superior Tribunal de Justiça admite a pronúncia do acusado 

com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta 



 

 

ao art. 155 do Código de Processo Penal (HC 547.442/MT, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 15/4/2020). 

Assim, na linha dos precedentes do STJ e do Supremo Tribunal Federal, embora 

não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida 

exclusivamente na fase inquisitorial, não ratificada em juízo, tal entendimento não se 

aplica à sentença de pronúncia (HC 314.454/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 

DJe 17/2/2017). 

Isso não significa, no entanto, que inexistam decisões mais antigas no sentido de 

não admitir o juízo positivo de pronúncia sem lastro em prova produzida sob o crivo 

judicial (HC 341.072/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

29/4/2016 e REsp 1.254.296/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 

2/2/2016). 

Nesse sentido, em nova orientação, a Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal (HC 180.144/GO, Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020) enfrentou a questão 

e decidiu pela impossibilidade do juízo de pronúncia nas condições mencionadas, 

partindo da premissa de que o Processo Penal se estrutura sobre as garantias e objetiva 

resguardar do arbítrio estatal o status libertatis do acusado. 

O entendimento perfilado pela Suprema Corte parte da ausência de amparo 

constitucional e legal do princípio do in dubio pro societate no sistema processual penal 

brasileiro pós constituição de 1988. Em sentido oposto, considerado o assento 

constitucional do princípio da presunção de inocência, art. 5º, LVII, da Constituição 

Federal, em todo seu alcance, como norma de tratamento, norma probatória e norma 

de juízo, incumbe ao órgão acusador comprovar o alegado em todas as fases e 

procedimentos. 

Como meio de concretização, e com o mesmo status de garantia constitucional, 

o contraditório e a ampla defesa (e no caso do júri de plenitude de defesa) impedem a 

prolação de sentença de pronúncia com base exclusiva em elementos produzidos no 

inquérito policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 



 

 

De fato, admitir que a sentença de pronúncia se baseie em provas produzidas no 

inquérito igualaria em densidade à decisão de recebimento de uma denúncia. 

O procedimento do jus accusationis, delineado entre os arts. 406 e 421 do Código 

de Processo Penal, disciplina toda a produção probatória destinada a embasar o 

deslinde da primeira fase do procedimento. Trata-se de arranjo legal que busca evitar a 

submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo 

razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como 

suficiente. 

É incompatível com os postulados do Estado Democrático de Direito admitir, no 

bojo do processo penal, a hipótese de que os jurados possam condenar alguém, com 

base em íntima convicção, em julgamento que sequer deveria ter sido admitido. Os 

julgamentos proferidos pelo Tribunal do Júri possuem peculiaridades em permanente 

discussão, até mesmo nos Tribunais Superiores, a respeito da possibilidade de revisão 

dos julgamentos de mérito, da extensão dessa revisão, o que torna, mais acertado exigir 

maior rigor na fase de pronúncia. 

Dessa forma, alterando sua posição, o STJ, em julgamento no dia 23/02/2021, 

entendeu que ser ilegal a sentença de pronúncia fundamentada exclusivamente em 

elementos colhidos no inquérito policial. 

 

INFO 687 - HC 598.051/SP 
 

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à 

inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, 

ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial". 

A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do 

indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu 

espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas 



 

 

sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia 

constitucional exige. 

Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard 

probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de 

fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de 

maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 

O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de 

natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde 

supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de 

urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial 

se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será 

destruída ou ocultada. 

O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua 

casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e 

livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 

A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no 

domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem 

como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo 

de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a 

diligência. 

Fixou-se o prazo de 1 (um) ano para permitir o aparelhamento das polícias, 

treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes desta 

decisão do STJ, de modo a evitar situações de ilicitude, que, entre outros efeitos, poderá 

implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal, à luz da 

legislação vigente (art. 22 da Lei 13.869/2019), sem prejuízo do eventual 

reconhecimento, no exame de casos a serem julgados, da ilegalidade de diligências 

pretéritas. 



 

 

Sendo assim, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para 

o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser 

feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, 

indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve 

ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. 

 

INFO 688 – HC 641.877-DF 
 

A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por 

meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus 

puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à 

versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 

No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se 

pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que 

legitima a pena. 

Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via 

WhatsApp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para 

legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência 

de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo 

legal, o contraditório e a ampla defesa. 

Registre-se não ser adequado fechar-se os olhos para a realidade. Excluir 

peremptória e abstratamente a possibilidade de utilização do WhatsApp para fins da 

prática de atos de comunicação processuais penais, como a citação e a intimação, não 

se revelaria uma postura comedida. Não se trata de autorizar a confecção de normas 

processuais por tribunais, mas sim o reconhecimento, em abstrato, de situações que, 

com os devidos cuidados, afastariam, ao menos, a princípio, possíveis prejuízos 

ensejadores de futuras anulações. Isso porque a tecnologia em questão permite a troca 

de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual 

precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade do número telefônico, bem como 

da identidade do destinatário para o qual as mensagens são enviadas. 



 

 

Além disso, não há falar em nulidade de ato processual sem demonstração de 

prejuízo ou, em outros termos, princípio pas nullité sans grief. Com efeito, é possível 

imaginar-se a utilização do WhatsApp para fins de citação na esfera penal, com base no 

princípio pas nullité sans grief. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos 

os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número 

telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do 

destinatário das mensagens. 

Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de 

imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação 

pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar-se, por exemplo, a 

exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do 

acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o 

oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou 

qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o 

verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo 

citando não nos parece suficiente. 

Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo 

citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, 

diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, 

número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entende-se possível 

presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, 

posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, 

roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com 

testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva 

não ter havido citação válida. 

Assim, é possível o uso da referida tecnologia para citação, desde que, com a 

adoção de medidas suficientes para atestar a identidade do indivíduo com quem se 

travou a conversa, bem como a autenticidade do número telefônico. 

 



 

 

INFO 688 – REsp 1.843.523-CE 
 

Cinge-se a controvérsia à análise em que o tribunal procede à tomada global dos 

votos no julgamento da apelação, anotando o resultado das questões preliminar e 

meritória como resultado final do julgamento. Em consequência da adoção desse 

procedimento, o integrante do órgão julgador que fica vencido quanto à preliminar de 

cerceamento da defesa, pelo indeferimento de prova, não se pronuncia acerca do 

mérito recursal. 

Nos termos do art. 939 do Código de Processo Civil, a possibilidade de encerrar 

o julgamento por incompatibilidade entre a preliminar e o mérito tem como destinatário 

todo o órgão colegiado e não cada um de seus integrantes. Ademais, a acepção sobre o 

conceito de preliminar, para o fim de julgamento fatiado, é ampla, uma vez que a 

diferenciação entre preliminar e prejudicial não tem cabimento aqui. 

Ainda que se adote interpretação mais restritiva sobre o conceito de preliminar, 

não há que se falar em qualquer possibilidade de tratar o cerceamento de defesa, 

resultante do indeferimento de prova, como prejudicial. 

Assim, sob qualquer ponto de vista considerado, a decisão sobre a nulidade de 

prova deve ser tida como questão preliminar. 

Desse modo, ao não tomar o voto quanto ao mérito da apelação do juiz vencido 

na preliminar, houve error in procedendo pelo tribunal, evidenciando a violação ao art. 

939 do CPC. 

Por fim, como os embargos infringentes são recurso de fundamentação 

vinculada, o tribunal não pode conhecer da divergência meritória, supondo que o juiz 

que conclui pela nulidade da prova - e fica vencido - absolveria a parte recorrente, 

evidenciando, assim, o prejuízo à defesa. 

Dessa forma, há nulidade no acórdão que julga apelação sem a observância da 

formalidade de colher os votos em separado sobre questão preliminar e de mérito, em 

razão da diminuição do espectro da matéria possível de impugnação na via dos 

infringentes. 



 

 

 

INFO 690 - RMS 57.740-PE 
 

Cinge-se a controvérsia a saber sobre a validade da autorização para 

cumprimento de mandado de busca e apreensão dada por pessoa que, embora tenha 

deixado de ser sócia formal de empresa, continua assinando documentos, possui a 

chave do escritório e apresenta-se como responsável para as autoridades policiais. 

A teoria da aparência, quando cabível, valida a autorização expressa para a 

realização de busca e apreensão em sede de empresa investigada. 

Vale ressaltar que, embora tal teoria tenha encontrado maior amplitude de 

aplicação jurisprudencial na seara civil, processual civil e no Código de Defesa do 

Consumidor, nada há que impeça sua aplicação também na seara penal. 

Contudo, para sua aplicação, há de reforçar a necessidade de conjugação da boa-

fé com o erro escusável e alguns requisitos essenciais. Segundo a doutrina, são seus 

requisitos essenciais objetivos: a) uma situação de fato cercada de circunstâncias tais 

que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; b) situação de 

fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; c) e 

que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular 

legítimo, ou o direito como se realmente existisse. São seus requisitos subjetivos 

essenciais: a) a incidência em erro de quem, de boa-fé, a mencionada situação de fato 

como situação de direito considera; b) a escusabilidade desse erro apreciada segundo a 

situação pessoal de quem nele incorreu. 

Assim, reputa-se válida a autorização de ingresso da autoridade policial no 

estabelecimento dada por empregados da empresa, ou quem se apresenta como tal, 

observados os requisitos supracitados, em face da teoria da aparência. 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 

INFO 688 – REsp 1.381.734-RN 
 



 

 

O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou pela má 

aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo 

porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve 

por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. É regra geral do direito que ao 

administrado não é permitido alegar o desconhecimento da legislação, no entanto, não 

é dado exigir daquele que recebe o valor acima do devido pela Previdência Social a 

percepção da interpretação de todo o complexo legislativo, legal e infralegal utilizado 

pela Administração para o pagamento do benefício. 

Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência 

passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores 

recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível, além 

do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença 

da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. 

Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão compreenda de 

forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido. 

Assim, nessas circunstâncias, evidencia-se não ser possível exigir-se do 

beneficiário a devolução de valores pagos pelo INSS, ainda que indevidamente. 

Diferentemente das hipóteses anteriores (interpretação errônea e má aplicação 

da lei), onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o 

segurado recebeu o benefício de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do 

valor recebido indevidamente, a hipótese de erro material ou operacional deve ser 

analisado caso a caso, de modo a averiguar se o beneficiário/segurado tinha condições 

de compreender a respeito do não pertencimento dos valores recebidos, de modo a se 

lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a 

Administração Previdenciária. 

Nesse contexto, é possível afirmar que há erros materiais ou operacionais que se 

mostram incompatíveis com a indispensável boa-fé objetiva, dando ensejo ao 

ressarcimento do indébito, situação que foi muito bem retratada no MS n. 19.260/DF, 

da relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 03/09/2014, ao exemplificar uma 



 

 

situação hipotética de um servidor que não possui filhos e recebeu, por erro da 

Administração, auxílio natalidade. 

Assim, os erros materiais ou operacionais cometidos pela Administração 

Previdenciária que não se enquadrem nas hipóteses de interpretação errônea e má 

aplicação da lei e não sejam capazes de despertar no beneficiário inequívoca 

compreensão da irregularidade do pagamento abrem a possibilidade do ressarcimento. 

Dessa forma, pode-se afirmar com segurança que no caso de erro material ou 

operacional, para fins de ressarcimento administrativo do valor pago indevidamente, 

deve-se averiguar a presença da boa-fé do segurado/beneficiário, concernente na sua 

aptidão para compreender, de forma inequívoca, a irregularidade do pagamento. 

O artigo 154, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração 

Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente. Todavia, a 

dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da 

administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido 

processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com 

desconto no benefício no percentual de até 30% (trinta por cento). 

Os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo 

(material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da 

lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 

30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada 

a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, 

sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento 

indevido. 

 

INFO 690 – REsp 1.764.559/SP 
 

A questão discutida recursal gira em torno do direito à implantação do benefício 

aposentadoria especial, mesmo que o segurado ainda não tenha cessado o exercício da 

atividade especial, enquanto aguarda o desfecho do processo judicial para a concessão 

do benefício, sob a interpretação do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. 



 

 

O Tribunal a quo, ao enfrentar a situação jurídica, aplicou ao caso o disposto no 

art. 46 da Lei n. 8.213/1991, que assim dispõe, in verbis: "O aposentado por invalidez 

que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente 

cancelada, a partir da data do retorno". 

Todavia, não é possível condicionar o reconhecimento do direito à 

implementação da aposentadoria especial ao prévio desligamento do vínculo laboral em 

que exercida atividade em condições especiais, uma vez que, dessa forma, estar-se-ia 

impondo ao segurado que deixasse de exercer a atividade que lhe garante a subsistência 

antes da concessão definitiva do benefício substitutivo de sua renda. 

Quando é reconhecido judicialmente que o segurado preenche todos os 

requisitos para a concessão do benefício aposentadoria especial na data do 

requerimento administrativo, a demora no reconhecimento de seu direito e na 

concessão de seu benefício não pode ser a ele imputada, uma vez que derivou da 

negativa de direito por parte do INSS. 

Em verdade, o segurado é compelido a continuar exercendo atividade em 

condições especiais, em virtude da injustificada denegação administrativa, pois precisa 

garantir sua subsistência no período compreendido entre o pedido administrativo e a 

concessão definitiva do benefício, a partir da qual, nos termos do art. 57, § 8º, da Lei n. 

8.213/1991, é que fica vedado o exercício de atividades em condições especiais. 

Com efeito, não reconhecer o direito ao benefício aposentadoria especial ao 

segurado, no decorrer dos processos administrativo e judicial, ao invés de concretizar o 

real objetivo protetivo da norma, isto é, tutelar a incolumidade física do trabalhador 

submetido a condições insalubres ou perigosas, termina por vulnerar novamente aquele 

segurado que teve o seu benefício indevidamente indeferido e só continuou a exercer 

atividade especial para garantir sua subsistência. 

Destarte, apenas se pode impor a vedação ao exercício de atividades em 

condições especiais a partir da concessão do benefício, uma vez que, antes desta, o 

segurado não está em gozo de um benefício substitutivo de sua renda a justificar tal 

proibição. 



 

 

Outrossim, deve ser destacado que a interpretação ora proposta encontra 

respaldo na Instrução Normativa n. 77/2015 do INSS, a qual, ao disciplinar a cessação da 

aposentadoria especial em caso de permanência ou retorno à atividade ensejadora da 

concessão do benefício, expressamente prevê que o período entre a data do 

requerimento administrativo e a data da ciência da decisão concessiva do benefício não 

é considerado como permanência ou retorno à atividade. 

Em resumo, o artigo 57, § 8º, da Lei n. 8.213/1991 não impede o reconhecimento 

judicial do direito do segurado ao benefício aposentadoria especial com efeitos 

financeiros desde a data do requerimento administrativo, se preenchidos nessa data 

todos os requisitos legais, mesmo que ainda não tenha havido o afastamento das 

atividades especiais. 

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

INFO 687 – REsp 1.653.405-RJ 
 

O Tribunal de origem afastou a aplicação da penalidade prevista no art. 249 do 

ECA unicamente em decorrência do advento da maioridade civil da apontada vítima. 

Contudo, o simples advento da maioridade não pode ser fundamento para o 

afastamento da multa do art. 249 do ECA, sob pena de esvaziamento do instituto e 

enfraquecimento da rede protetora estabelecida pelo diploma legal. 

Precedentes desta Corte Superior reconhecem não somente o caráter punitivo 

da referida multa, mas também os igualmente importantes aspectos pedagógicos e 

preventivos, a fim de se evitar a perpetração de condutas de tal natureza. 

Conclui-se que a maioridade civil não tem o condão de retroagir para afastar os 

efeitos da aplicação do ECA. 

Em suma, A multa instituída pelo art. 249 do ECA não possui caráter meramente 

preventivo, mas também punitivo e pedagógico, de modo que não pode ser afastada 



 

 

sob fundamentação exclusiva do advento da maioridade civil da vítima dos fatos que 

determinaram a imposição da penalidade. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

INFO 686 - REsp 1.807.180/PR 
 

O objeto da controvérsia é definir se o art. 782, §3º, do CPC é aplicável apenas 

às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais 

especificamente, às execuções fiscais. 

O art. 782, §3º, do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título 

I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o 

art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial". 

Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, do CPC ao determinar que "A 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 

O art. 782, §5º, do CPC ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à 

execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de 

títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, 

restringindo-o às execuções definitivas. 

Nos termos do art. 1º da Lei n. 6.830/1980, o CPC tem aplicação subsidiária às 

execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na 

legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É 

justamente o caso do art. 782, §3º, do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções 

fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei n. 6.830/1980; 2) a inclusão em 

cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores 

da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da 

menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805, do CPC). 



 

 

O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com 

base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, 

regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica n. 020/2014 firmado entre CNJ e 

SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem 

interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar 

despesas a serem negociadas em convênio próprio. 

A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais 

vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das 

dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de 

ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, 

com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em 

Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação 

dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 

Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não 

há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da 

parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em 

argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de 

título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer 

óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção 

judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou 

impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do 

tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Tais requisitos não 

estão previstos em lei. 

Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do 

executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se 

vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão 

de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou 

outra questão identificada no caso concreto. 

Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a 

anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser 



 

 

determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao 

princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. 

Em síntese, O art. 782, §3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o 

magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do 

esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida 

razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. 

 

INFO 686 - REsp 1.311.899-RS 
 

Nos termos do art. 12, I e II, da Lei Complementar n. 73/1993, à Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional compete especialmente: (i) apurar a liquidez e certeza da 

dívida ativa da União de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança, 

amigável ou judicial; e (ii) representar privativamente a União, na execução de sua dívida 

ativa de caráter tributário. Nada, no aludido dispositivo, sugere que as atividades devam 

necessariamente ser praticadas por membros diferentes da PGFN. 

Por seu turno, na Lei n. 6.830/1980, especialmente em seu art. 2º, que trata, em 

pormenores, do ato de inscrição, não se encontra suporte para o impedimento de 

Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de dívida ativa, atuar como 

representante judicial da Fazenda Nacional, na respectiva execução fiscal. 

As vedações legais à atuação do Procurador da Fazenda Nacional são aquelas 

constantes dos arts. 28 a 31 da Lei Complementar n. 73/1993, entre as quais não se 

encontra albergada a hipótese analisada. 

Por fim, registre-se que a incompatibilidade prevista no art. 28, III, da Lei n. 

8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), tampouco se aplica, obviamente, ao Procurador da 

Fazenda Nacional, atuando, em Juízo, na defesa da União. 

Não é vedado, ao Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de 

dívida ativa, atuar como representante judicial da Fazenda Nacional, na respectiva 

execução fiscal. 



 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

INFORMATIVO 232 
 

TST-RO-1000015-09.2019.5.02.0000 
 

O silêncio na legislação específica que trata do mandado de segurança, a respeito 

de parâmetros para concessão da gratuidade da justiça, impõe a adoção supletiva da 

legislação processual comum (CPC, art. 1.046, § 2º), não se cogitando, por conseguinte, 

de aplicação de disposições da legislação processual do trabalho, notadamente da Lei 

13.467/2017, ainda mais quando a matéria discutida no writ for administrativa.  

Assim, o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa natural, em 

mandado de segurança, demanda apenas que o interessado declare, sob as penas da 

lei, a impossibilidade de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio 

ou de sua família (art. 99, § 3º, do CPC de 2015). 

 

TST-RO-1000037-04.2018.5.02.00009 
 

A SDC, por maioria, em recurso ordinário em ação anulatória, negou à entidade 

patronal o direito à compensação de diferenças salariais decorrentes da inobservância 

de piso salarial de categoria diferenciada, estabelecido em convenção coletiva, com 

vantagens decorrentes de acordo coletivo genérico celebrado por sindicato ilegítimo.  

No caso, o Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia, 

Diagnóstico por Imagem e Terapia no Estado de São Paulo - SINTARESP propôs ação 

anulatória em que requereu a declaração de nulidade da cláusula do ACT firmado entre 

a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santo André e o Sindicato dos Auxiliares de 

Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Demais Empregados em Estabelecimentos 

Privados e Filantrópicos de Saúde e em Empresas que Prestam Serviços de Saúde – 

SINDABCDMRPRGS, que fixou o piso salarial dos técnicos em radiologia em patamar 

inferior ao estabelecido em CCT celebrada pelo sindicato autor com o Sindicato das 



 

 

Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo – 

SINDHOSFIL.  

O Relator, Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, apesar de reconhecer a 

nulidade da cláusula que estabeleceu piso salarial inferior ao da convenção coletiva dos 

técnicos em radiologia, propôs, em face da perda de vigência da cláusula impugnada, o 

provimento parcial do recurso ordinário, a fim de garantir à entidade patronal o direito 

à compensação de valores a serem pagos aos técnicos de radiologia que são seus 

empregados, em razão da adoção do piso salarial da CCT, com eventuais vantagens 

constantes do ACT não contempladas na CCT dos técnicos de radiologia.  

Entretanto, prevaleceu o voto divergente apresentado pela Ministra Maria 

Cristina Irigoyen Peduzzi, que destacou a jurisprudência firmada na SDC, no sentido de 

que a ação anulatória não é a via adequada para provimento de natureza condenatória, 

nem pode servir para regular os efeitos financeiros de eventual nulidade declarada. 

Consignou que o deferimento da compensação, no caso, equivaleria à emissão de 

provimento jurisdicional condenatório, incompatível com a ação anulatória. 

 Além disso, salientou não ser possível a compensação com base no critério da 

aplicação da norma mais favorável (art. 620 da CLT) e da teoria do conglobamento, pois 

os instrumentos coletivos foram celebrados por sindicatos profissionais distintos e que 

representam categorias diferentes.  

Concluiu-se que o deferimento da compensação com base em acordo coletivo 

de trabalho celebrado por sindicato que não representa a categoria dos profissionais em 

radiologia implicaria em violação do princípio da unidade sindical (art. 8º, inciso II, da 

Constituição Federal). 

 

TST-RO-8509-64.2012.5.04.0000 
 

Com base na interpretação do art. 7º, IV, da CF e da Súmula Vinculante nº 4 do 

STF, esta Corte reconhece a impossibilidade de vinculação do salário-mínimo como fator 

de correção do pensionamento, apenas sendo admitida a fixação do montante inicial da 

pensão em múltiplos ou fração do salário-mínimo.  



 

 

Ocorre que, consoante o entendimento do STF (a exemplo: RE 140940; RE 

603496 AgR; ARE 927235 AgR), a utilização do salário mínimo como base de cálculo e 

atualização de pensão deferida a título de indenização por ato ilícito, constatado no feito 

originário, não viola o art. 7º, IV, da CF. Na espécie, conforme decisão rescindenda de 

primeiro grau, foi determinada a utilização do salário mínimo como fator de correção 

dos valores devidos a título de pensionamento vitalício, a ser pago em parcela única.  

 

TST-RO-21582-98.2015.5.04.0000 
 

Esta Corte tem entendimento predominante no sentido de que a inobservância 

das normas de segurança do trabalho configura culpa para efeitos de responsabilização 

civil subjetiva. No caso, conforme registrado no acórdão rescindendo, restou 

evidenciada a culpa da empresa por não ter observado as normas de segurança do 

trabalho.  

Destarte, não se trata de hipótese de responsabilização objetiva, mas sim 

subjetiva. Incólume, portanto, o art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal. Sob esses 

fundamentos, a Subseção II de Dissídios Individuais, por unanimidade, conheceu do 

recurso ordinário em ação rescisória e, no mérito, negou-lhe provimento. TST-RO-

21582-98.2015.5.04.0000, SBDI-II, rel. Min. Maria Helena Mallmann, 2/2/2021. 

 

TST-RR-20729-77.2016.5.04.0801 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, XXIII, garantiu de forma plena 

o direito ao recebimento dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade. 

Por sua vez, o artigo 192, caput, da CLT assegura a percepção do adicional de 

insalubridade ao trabalhador que exerce atividades nocivas à saúde.  

Diante disso, a vedação à cumulação dos adicionais imposta na norma interna é 

inválida, não podendo prevalecer a decisão regional que admite a possibilidade de 

transação que implique em renúncia de direito previsto em norma constitucional e 

trabalhista, com manifesto prejuízo para o empregado.  



 

 

INFORMATIVO 233 
 

TST-E-RR-10128-11.2016.5.15.0088 
 

É necessário realizar uma interpretação restritiva da Súmula nº 450 do TST, no 

sentido de se afastar sua aplicação às hipóteses de atraso ínfimo no pagamento das 

férias. Nessa esteira, cabe destacar o fato de que a sanção prevista na Súmula ora em 

comento é uma construção jurisprudencial por analogia, a partir da conjugação dos 

artigos 145 e 137, ambos da CLT.  

Outrossim, o verbete sumulado deve ser aplicado à luz dos precedentes 

jurisprudenciais que lhe deram origem, sendo que a Súmula nº 450 do TST, oriunda da 

conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1, teve, como precedentes, 

julgados que enfrentaram apenas a situação de pagamento de férias após a sua fruição, 

concluindo que, em tal situação, frustrava-se o gozo adequado das férias sem o seu 

aporte econômico.  

Na espécie, a praxe empresarial era a do pagamento das férias coincidindo com 

o seu gozo, hipótese que, além de não trazer prejuízo ao trabalhador, acarretaria 

enriquecimento ilícito se sancionada com o pagamento em dobro, sem norma legal 

específica previsora da sanção.  

 

TST-E-ED-RR-1453-21.2012.5.03.0060 
 

De acordo com o art. 475 da CLT, a aposentadoria por invalidez acarreta a 

suspensão do contrato de trabalho. Por consequência, durante esse período, o 

empregador desobriga-se de pagar vantagens previstas em normas coletivas a título de 

contraprestação pelo trabalho, tais como o abono salarial e o auxílio-alimentação, 

exceto nas hipóteses em que há previsão expressa de manutenção desses benefícios. 

 

TST-E-ED-RR-480200-21.2009.5.09.0071 
 



 

 

O art. 67 da CLT prescreve que “será assegurado a todo empregado um descanso 

semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência 

pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo 

ou em parte”. Por sua vez, o art. 66 da CLT estabelece período mínimo de 11 horas a ser 

usufruído entre duas jornadas de trabalho, o qual, inclusive, deverá ser observado em 

sequência do repouso semanal de 24 horas (Súmula nº 110 do TST).  

A junção dos referidos períodos de descanso constitui o chamado intervalo 

intersemanal de 35 horas (11 horas consecutivas entre jornadas e 24 horas do repouso 

semanal remunerado) e a questão de mérito controvertida nos Embargos consiste em 

definir se configura bis in idem o pagamento, como hora extraordinária, do tempo 

suprimido desse intervalo intersemanal de 35 horas, tendo em vista que o desrespeito 

ao intervalo interjornada de 11 horas impõe o pagamento do tempo suprimido como 

horas extras e que eventual desrespeito ao período de repouso semanal de 24 horas, 

sem a devida compensação, enseja o recebimento das horas laboradas em dobro. 

 

TST-RR-243-71.2019.5.13.0007 
 

. O trabalho realizado além dos níveis de tolerância ao calor gera o direito não 

apenas ao adicional de insalubridade, nos termos da OJ nº 173/SBDI-1/TST, como 

também a intervalos para recuperação térmica previstos pelo Ministério do Trabalho, 

em seus regulamentos, conforme autoriza o art. 200, V, da CLT.  

A cumulação do adicional de insalubridade com o pagamento das horas extras 

decorrentes da supressão das pausas para recuperação térmica, não configura “bis in 

idem”, visto que a exposição contínua ao agente insalubre não é elidida pelas pausas. 

São verbas de natureza diversa devidas distintamente.  

 

TST-RR-10555-54.2019.5.03.0179 
 

Avulta a transcendência jurídica da causa (CLT, art. 896-A, § 1º, IV), na medida 

em que o pleito de reconhecimento do vínculo de emprego envolvendo os recentes 

modelos de contratação firmados entre motoristas de aplicativo e empresas provedoras 



 

 

de plataformas de tecnologia por eles utilizadas ainda é nova no âmbito desta Corte, 

demandando a interpretação da legislação trabalhista em torno da questão.  

Ademais, deixa-se de aplicar o óbice previsto na Súmula 126 desta Corte, uma 

vez que os atuais modelos de contratação firmados entre as empresas detentoras da 

plataforma de tecnologia (Uber) e os motoristas que delas se utilizam são de 

conhecimento público e notório (art. 374, I, do CPC) e consona com o quadro fático 

delineado pelo Regional.  

Em relação às novas formas de trabalho e à incorporação de tecnologias digitais 

no trato das relações interpessoais – que estão provocando uma transformação 

profunda no Direito do Trabalho, mas carentes ainda de regulamentação legislativa 

específica – deve o Estado-Juiz, atento a essas mudanças, distinguir os novos formatos 

de trabalho daqueles em que se está diante de uma típica fraude à relação de emprego, 

de modo a não frear o desenvolvimento socioeconômico do país no afã de aplicar regras 

protetivas do direito laboral a toda e qualquer forma de trabalho.  

Nesse contexto, analisando, à luz dos arts. 2º e 3º da CLT, a relação existente 

entre a Uber e os motoristas que se utilizam desse aplicativo para obterem clientes dos 

seus serviços de transporte, tem-se que: 

 a) quanto à habitualidade, inexiste a obrigação de uma frequência 

predeterminada ou mínima de labor pelo motorista para o uso do aplicativo, estando a 

cargo do profissional definir os dias e a constância em que irá trabalhar;  

b) quanto à subordinação jurídica, a par da ampla autonomia do motorista em 

escolher os dias, horários e forma de labor, podendo desligar o aplicativo a qualquer 

momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação a metas 

determinadas pela Uber ou sanções decorrentes de suas escolhas, a necessidade de 

observância de cláusulas contratuais (v.g.,valores a serem cobrados, código de conduta, 

instruções de comportamento, avaliação do motorista pelos clientes), com as 

correspondentes sanções no caso de descumprimento (para que se preserve a 

confiabilidade e a manutenção do aplicativo no mercado concorrencial), não significa 

que haja ingerência no modo de trabalho prestado pelo motorista, reforçando a 



 

 

convicção quanto ao trabalho autônomo a inclusão da categoria de motorista de 

aplicativo independente, como o motorista da Uber, no rol de atividades permitidas 

para inscrição como Microempreendedor Individual - MEI, nos termos da Resolução 

148/2019 do Comitê Gestor do Simples Nacional;  

c) quanto à remuneração, o caráter autônomo da prestação de serviços se 

caracteriza por arcar, o motorista, com os custos da prestação do serviço (manutenção 

do carro, combustível, IPVA), caber a ele a responsabilidade por eventuais sinistros, 

multas, atos ilícitos ocorridos, dentre outros (ainda que a empresa provedora da 

plataforma possa a vir a ser responsabilizada solidariamente em alguns casos), além de 

os percentuais fixados pela Uber, de cota parte do motorista, entre 75% e 80% do preço 

pago pelo usuário, serem superiores ao que este Tribunal vem admitindo como 

suficientes a caracterizar a relação de parceria entre os envolvidos.  

Já quanto à alegada subordinação estrutural, não cabe ao Poder Judiciário 

ampliar conceitos jurídicos a fim de reconhecer o vínculo empregatício de profissionais 

que atuam em novas formas de trabalho, emergentes da dinâmica do mercado 

concorrencial atual e, principalmente, de desenvolvimentos tecnológicos, nas situações 

em que não se constata nenhuma fraude, como é o caso das empresas provedoras de 

aplicativos de tecnologia, que têm como finalidade conectar quem necessita da 

condução com o motorista credenciado, sendo o serviço prestado de motorista, em si, 

competência do profissional e apenas uma consequência inerente ao que propõe o 

dispositivo.  

 Assim sendo, entendeu que não merece reforma o acórdão regional que não 

reconheceu o vínculo de emprego pleiteado na presente reclamação, sob o fundamento 

de ausência de subordinação jurídica entre o motorista e a empresa provedora do 

aplicativo Uber. Recurso de revista desprovido.  
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TST-E-ED-RR-845-80.2012.5.05.0023 
 



 

 

Não existindo expressa previsão contratual de dedicação exclusiva, o labor 

extraordinário de advogado empregado implica o pagamento das horas excedentes à 4ª 

diária como extras, acrescidas do adicional de 100% da hora normal.  

Com efeito, a atividade da advocacia é regulada pelo Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1994), o qual contém disposição específica sobre a 

jornada de trabalho do advogado empregado, bem como a remuneração do trabalho 

extraordinário (art. 20, § 2º), impondo o pagamento como extraordinárias das horas 

excedentes à jornada de 4 horas diárias.  

Dessa forma, considerando-se a jornada de 20 horas semanais, há de se adotar 

o divisor 100 para o cálculo do salário-hora do empregado advogado. No caso concreto, 

restou consignado que o reclamante praticava jornada de 8 horas diárias, mas não havia 

cláusula contratual expressa do regime de dedicação exclusiva. Assim, as horas 

excedentes à 4ª diária devem ser remuneradas, acrescidas do pagamento do adicional 

mínimo de 100% da hora normal, na forma em que preceitua o art. 20, § 2º, da Lei nº 

8.906/1994. 

 

TST-RO-1544-98.2011.5.15.0000 
 

O indeferimento liminar da petição inicial de ação rescisória, com extinção do 

processo sem resolução de mérito, enseja a não triangularização da relação processual. 

Consequentemente, ante a não citação do réu, impede-se qualquer exame de mérito da 

ação rescisória.  

 

TST-RO-663-18.2018.5.10.0000 
 

Não há falar em ofensa a direito líquido e certo na aplicação de multa por 

descumprimento de ordem judicial na condição de terceiro, desde que o valor observe 

o limite de 20% do valor da causa, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC de 2015.  

No caso, foi direcionada ao banco impetrante ordem judicial determinando o 

bloqueio imediato de contas bancárias, bem como a transferência da quantia para uma 



 

 

conta judicial, sob pena de multa. Não obstante, passados 33 dias, não houve qualquer 

resposta do impetrante à determinação judicial. 

 Em razão da inércia do banco, o juiz da execução entendeu que ficou 

caracterizada prática de ato atentatório à dignidade da justiça e fixou, na decisão 

impugnada, multa no valor correspondente ao montante que deveria ter sido 

bloqueado.  


