
 
 

 



 

 
 

 

 

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. 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! 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)  

 
 

 

 

         São inconstitucionais: I - a interpretação que exclui o direito de candidatos com 

deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos. II - É 

inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos 

mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o 

exercício da função pública. STF. Plenário. ADI 6476/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,  

julgado em 3/9/2021 (Info 1028). 

            É constitucional a Lei Complementar nº 179/2021, que definiu os objetivos e  

conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil, além de ter tratado sobre a nomeação 

e a exoneração de seu presidente e de seus diretores. STF. Plenário. ADI 6696/DF, Rel.  

Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 

26/8/2021 (Info 1027). 

           O teto aplicável aos servidores municipais é, em regra, o subsídio do prefeito, 

não podendo se aplicar o modelo facultativo do § 12 do art. 37 da CF aos servidores  

municipais. STF. Plenário. ADI 6811/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em  

20/8/2021 (Info 1026). 

          Ofende os arts. 2º e 84, II, da Constituição Federal (CF) (1) norma de legislação 

estadual que estabelece prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar a 

regulamentação de disposições legais. STF. ADI 4728/DF, relatora Min. Rosa Weber,  

julgamento virtual finalizado em 12.11.2021 (Info 1037). 

         A instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para 

as entidades políticas, bem como para os Poderes, no âmbito dos estados e do 

Distrito Federal não ofende o princípio da isonomia. STF. ADI 3855/DF, ADI 3872/DF, 

relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 26.11.2021 (Info 1039). 

             É inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores 

públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. STF. ADI 
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5584/MT, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 

3.12.2021 (Info 1040). 

 

             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. STF. Plenário. RE  

754276/RS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 20/3/2021 (Info 1010). 

         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. STF. ADI 4829/DF, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual  

finalizado em 20.3.2021 (Info 1010). 

             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]. STF. ADI 5551, Relator(a): CÁRMEN  

LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 

DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021 (Info 1009). 

                A previsão de nomeação “pro tempore”, pelo Ministro da Educação, de  

dirigentes de instituições de ensino federais viola os princípios da isonomia, da 

impessoalidade, da proporcionalidade, da autonomia e da gestão democrática do 

ensino público. STF. Plenário. ADI 6543/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 

26/3/2021 (Info 1011). 

          É inconstitucional norma estadual que onere contrato de concessão de energia  

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

federais. STF. Plenário. ADI 3763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/4/2021  

(Info 1012). 

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

para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública 

estadual. STF. Plenário. ADI 6019/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão 
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Min. Roberto Barroso, julgado em 12/4/2021 (Info 1012). 

         É dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de 

empresas subsidiárias. STF. Plenário. ADPF 794/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado  

em 21/5/2021 (Info 1018). 

           Está em desconformidade com a Constituição Federal (CF) a delegação a cada 

Poder para definir, por norma interna, as hipóteses pelas quais a divulgação de ato,  

programa, obra ou serviço públicos não constituirá promoção pessoal. STF. ADI 

6522/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 14.5.2021(Info 

1017). 

         É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a  

observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos 

percentuais mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

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

STF. Plenário. RE 858075/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. 

Roberto Barroso, julgado em 14/5/2021 (Repercussão Geral – Tema 818) (Info 1017). 

 

             O teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos por  

empresas públicas e sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que não 

recebam recursos da Fazenda Pública. STF. (ADI 6584, Relator(a): GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01- 

06-2021 PUBLIC 02-06-2021) (Info 1018). 

                A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional- 

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

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

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

salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social 

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

termos do que dispõe seu art. 6º. STF. RE 655283/DF, relator Min. Marco Aurélio,  

redator do acórdão Min. Dias Toffoli (Info 1022). 

                A vinculação do valor do subsídio dos deputados estaduais ao quantum 

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

e com a autonomia dos entes federados (CF, art. 18,caput). STF. ADI 6437/MT, relatora 
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Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 28.5.2021(Info 1019). 

          É inconstitucional a utilização de Decreto Legislativo estadual para a fixação de 

subsídio de deputados estaduais, de modo que o subsídio dosdeputados estaduais deve 

ser fixado por lei em sentido formal (CF, art. 27, § 2º, redação da EC 19/1998). STF. 

ADI 6437/MT, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 

28.5.2021(Info 1019). 

              Os estados-membros devem observar o sistema dos subtetos aplicáveis no 

âmbito de cada um dos Poderes (CF, art. 37, XI, na redação dada pelaEC 41/2003) ou 

optar por instituir um limite remuneratório único paraos servidores estaduais. Ao optar 

por instituir um limite único, os estados-membros devem adotar como parâmetro 

remuneratóriomáximo o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal 

de Justiça, que está limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministrosdo STF (CF, art.  

37, § 12, incluído pela EC 47/2005). STF. Plenário. ADI 6746/RO, Rel. Min. Rosa Weber, 

julgado em 28/5/2021 (Info 1019). 

         É inconstitucional a interpretação de disposições legais que viabilizem apromoção 

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

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

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

(CF). STF. Plenário. ADI 6355/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28/5/2021 (Info  

1019). 

              É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da  

imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística,em manifestações 

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

responsabilidade da culpaexclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de 

imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreasdelimitadas, 

em que haja grave risco à sua integridade física. STF. Plenário. RE 1209429, Rel. Min.  

Marco Aurélio, julgado em 19/11/2021 (Info 1021). 

             São constitucionais as restrições ao exercício da advocacia aosservidores do 

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

8.906/1994 (1), e no art. 21 da Lei 11.415/2006. STF. Plenário. ADI 5235/DF, Rel. Min.  

Rosa Weber, julgado em 11/6/2021 (Info 1021). 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 
 

         I) A eleição dos membros das mesas das assembleias legislativas estaduais deve 

observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância 

independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; II) A 

vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa 

diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de  

direção, desde que em cargo distinto; e III) O limite de uma única reeleição ou 

recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das mesas das assembleias 

legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo - 

se inalterados os atos anteriores. STF. Plenário. ADI 6684/ES, ADI 6707/ES, ADI 

6709/TO e ADI 6710/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min.  

Gilmar Mendes, julgado em 17/9/2021 (Info 1030). 

          A Constituição do Estado do Piauí, ao estabelecer uma vedação ao depósito de 

resíduos nucleares no respectivo território, violou a competência privativa da União 

para legislar sobre a matéria. No mesmo sentido, a Constituição do Estado do Ceará,  

ao possibilitar o embargo à instalação de reatores nucleares nos termos da lei 

estadual, com exceção dos destinados exclusivamente à pesquisa e ao uso 

terapêutico, violou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.  

STF. Plenário. ADI 6909/PI e ADI 6913/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 

17/9/2021 (Info 1030). 

        1. O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos 

Estadosmembros. 2. É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para 

mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias 

Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma 

única recondução. STF. Plenário. ADI 6720/AL, ADI 6721/RJ e ADI 6722/RO, Rel. Min.  

Roberto Barroso, julgados em 24/9/2021 (Info 1031). 
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          É inconstitucional norma estadual que estabelece limites etários para ingresso 

na magistratura STF. Plenário. ADI 6794/CE, ADI 6795/MS e ADI 6796/RO, Rel. Min.  

Roberto Barroso, julgado em 24/9/2021 (Info 1031). 

         O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente  

de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em 

razão de danos causados ao erário municipal. STF. Plenário. RE 1003433/RJ, Rel. Min.  

Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/9/2021 

(Repercussão Geral – Tema 642) (Info 1029). 

             É inconstitucional norma de Constituição Estadual que disponha sobre o 

depósito de lixo atômico e a instalação de usinas nucleares. STF. Plenário. ADI 

6895/PB, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/9/2021 (Info 1029). 

           A súbita modificação da sistemática de distribuição dos imunizantes contra 

Covid-19 pela União — com abrupta redução do número de doses — evidencia a 

possibilidade de frustração do planejamento sanitário estabelecido pelos entes 

federados. STF. Plenário. ACO 3518 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

julgado em 14/9/2021 (Info 1029). 

             É formal e materialmente constitucional a LC 144/2014 (de iniciativa 

parlamentar), que modificou a LC 51/85, tratando sobre a aposentadoria dos policiais, 

com critérios mais favoráveis. STF. Plenário. ADI 5241/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes,  

julgado em 2/8/2021 (Info 1027). 

         É inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a autorização e exploração 
 

de serviço de radiodifusão comunitária. STF. Plenário. ADPF 335/MG, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 27/8/2021 (Info 1027). 

         Não existe no Brasil a candidatura nata, ou seja, o direito do titular do mandato  

eletivo de ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candidato 

à reeleição STF. Plenário. ADI 2530/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 

18/8/2021 (Info 1026). 

          Não caracteriza afronta à vedação imposta pelo art. 62, § 1º, IV, da CF a edição  

de MP no mesmo dia em que o Presidente sanciona ou veta projeto de lei com 

conteúdo semelhante STF. Plenário. ADI 2601/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  

julgado em 19/8/2021 (Info 1026). 
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               Não existe no Brasil a candidatura nata, ou seja, o direito de o titular do 

mandato eletivo ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como 

candidato à reeleição STF. Plenário. ADI 2530/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado 

em 18/8/2021 (Info 1026). 

            Lei estadual pode prever que, em caso de dupla vacância para os cargos de 

Governador e Vice nos dois últimos anos do mandato, a ALE realizará eleição indireta,  

de forma nominal e aberta STF. Plenário. ADI 1057/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado  

em 16/8/2021 (Info 1025). 

              Não cabe ADI no TJ contra lei ou ato normativo municipal que viole a Lei  

Orgânica do Município. STF. Plenário. ADI 5548/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  

julgado em 16/8/2021 (Info 1025). 

          O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor 

de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve  

utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único  

de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. STF. Plenário. RE 

666094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/09/2021 (Repercussão Geral – 

Tema 1033) (Info 1032). 

          A decisão de promover a imunização contra a Covid-19 em adolescentes acima 

de 12 anos, observadas as evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, 

insere-se na competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. STF. 

Plenário. ADPF 756 TPI-oitava-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 

8/10/2021 (Info 1033). 

               É vedada a realização, remunerada ou não, de “showmícios”, conforme o  

disposto no art. 39, § 7º, da Lei nº 9.504/1997. A apresentação artística em eventos 

de arrecadação para campanha eleitoral não está inserida na proibição à realização de 

“showmícios”. STF. Plenário. ADI 5970/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

7/10/2021 (Info 1033). 

          É incompatível com a Constituição Federal ato normativo que, ao dispor sobre  

a comercialização de medicamentos anorexígenos, dispense o respectivo registro 

sanitário e as demais ações de vigilância sanitária. STF. Plenário. ADI 5779/DF, Rel.  

Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 14/10/2021 
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(Info 1034). 
 

         É inconstitucional, por configurar ofensa à liberdade de locomoção, a exigência  

de prévia comunicação ou autorização para que os membros do Ministério Público 

possam se ausentar da comarca ou do estado onde exercem suas atribuições. STF.  

Plenário. ADI 6845/AC, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 22/10/2021 (Info 1035). 

           É constitucional norma estadual que determine que as prestadoras de serviço 

telefônico são obrigadas a fornecer, sob pena de multa, os dados pessoais dos 

usuários de terminais utilizados para passar trotes aos serviços de emergência. STF. 

Plenário. ADI 4924/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/11/2021 (Info 1036). 

           É constitucional o dispositivo de constituição estadual que confere ao tribunal  

de justiça local a prerrogativa de processar e julgar ação direta de constitucionalidade 

contra leis e atos normativos municipais tendo como parâmetro a Constituição 

Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. STF.  

Plenário. ADI 5647/AP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 3/11/2021 (Info 1036). 

          É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da  

Ordem dos Advogados do Brasil. STF. Plenário. RE 1240999/SP, Rel. Min. Alexandre de  

Moraes, julgado em 3/11/2021 (Repercussão Geral – Tema 1074) (Info 1036). 

           A Defensoria Pública pode prestar assistência jurídica às pessoas jurídicas que  

preencham os requisitos constitucionais. STF. Plenário. ADI 4636/DF, Rel. Min. Gilmar  

Mendes, julgado em 3/11/2021 (Info 1036). 

             Os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse 

local, decorrência do poder de autogoverno e de autoadministração. Assim, cabe à  

administração municipal estar atenta às necessidades da população, organizando e 

prestando os serviços públicos de interesse local (art. 30, I, II e V). Além disso, a  

competência material para o combate às causas e ao controle das condições dos 

vulneráveis em razão da pobreza e para a assistência aos desfavorecidos é comum a 

todos os entes federados (art. 23, X). STF. Plenário. ADPF 279/SP, Rel. Min. Cármen  

Lúcia, julgado em 3/11/2021 (Info 1036). 

             É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o 

estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação 

de regência. STF. RE 1018911/RR, relator Min. Luiz Fux, julgamento virtual finalizado 

em 10.11.2021 (Info 1037). 
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          É inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços 

de ensino a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes 

preexistentes. STF. RE 1018911/RR, relator Min. Luiz Fux, julgamento virtual finalizado  

em 10.11.2021 (Info 1037). 

        É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas  

efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em 

ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em 

mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. STF. ADPF 

706/DF, ADPF 713/DF, relatora Min. Rosa Weber, julgamento em 17 e 18.11.2021  

(Info 1038). 

                É inconstitucional lei estadual que proíbe a cobrança de juros, multas e 

parcelas vencidas de contratos de financiamento. STF. ADI 6938/PB, relatora Min.  

Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 22.11.2021 (Info 1038). 

              O Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de conversão de medida  

provisória quando a emenda estiver associada ao tema e à finalidade original da 

medida provisória. STF. ADI 6928/DF, relatora Min Cármen Lúcia, julgamento virtual  

finalizado em 22.11.2021 (Info 1038). 

          São inconstitucionais os pronunciamentos judiciais que determinam bloqueios 

e outros atos de constrição sobre bens e valores da Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal (Caesb) para o pagamento de verbas trabalhistas. STF.  

ADPF 890 MC-Ref/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 

26.11.2021 (Info 1039). 

              I. É inconstitucional a lei estadual que disciplina, no âmbito do ente 

federado, aspectos das relações entre seguradoras e segurados. II. É 

inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que atribua competências 

ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). STF. ADI 6132/GO, relatora Min  

Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 26.11.2021 (Info 1039). 

                  I. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas encontra-se 

estritamente vinculado à estrutura da Corte de Contas e não detém autonomia 

jurídica e iniciativa legislativa para as leis que definem sua estrutura 

organizacional. II. É inconstitucional a exigência de lei   complementar   para 

regular a organização do Ministério Público especial. III. A Constituição não 
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autoriza a equiparação de “vencimentos” e “vantagens” entre membros do 

Ministério Público especial e membros do Ministério Público comum. STF. ADI 

3804/AL, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 3.12.2021 

(Info 1040). 

       Norma estadual ou municipal não pode conferir a parlamentar, 

individualmente, o poder de requisitar informações ao Poder Executivo. STF. ADI 

4700/DF, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 13.12.2021 

(Info 1041). 

             A revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros mensuráveis  

necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou 

atualização, compromete a observância da Constituição Federal (CF), da legislação 

vigente e de compromissos internacionais. STF. ADPF 747/DF, ADPF 749/DF, relatora  

Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 13.12.2021 (Info 1041). 

            É inconstitucional norma de constituição estadual que disponha sobre o 

processamento e julgamento de governador e vice-governador nos casos de crime de 

responsabilidade. STF. ADI 4811/MG, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual  

finalizado em 13.12.2021 (Info 1041). 

         A repartição de receitas prevista no art. 157, II, da Constituição Federal (CF) não 

se estende aos recursos provenientes de receitas de contribuições sociais desafetadas  

por meio do instituto da Desvinculação de Receitas da União (DRU) na forma do art. 76 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). STF. ADPF 523, Relator(a):  

ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 

028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021 (Info 1004). 

         É desnecessária, em regra, lei específica para inclusão de sociedade de economia 

mista ou de empresa pública em programa de desestatização. STF. ADI 6241, 

Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 19-03-2021 PUBLIC 22-03-2021 (Info 1004). 

              É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento,  

assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a 

divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios 

de comunicaçãosocial analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício 

da liberdade deexpressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir  
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dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da 

imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas 

previsões legaisnos âmbitos penal e cível. STF. RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI,  

Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19- 

05-2021 PUBLIC 20-05-2021 (Info 1005). 

             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. STF. Plenário. ADI 5591/SP, Rel. Min.  

Cármen Lúcia, julgado em 20/3/2021 (Info 1010). 

         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. STF. RE 627432, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado 

em 18/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-100 

DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021 (Info 1010). 

                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. STF. RE 1070522, Relator(a): LUIZ FUX,  

Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021 (Info 1010). 

           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). STF. Plenário. Inq 4781 Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 

julgado em 17/2/2021 (Info 1006). 

         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. STF. ADI 5538, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal 

Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2021 

PUBLIC 18-05-2021 (Info 1007). 
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         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. STF. RHC 123891 AgR, 

Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/02/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021 (Info 1007). 

         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. STF. ACO 3463 MC-Ref, Relator(a): RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 

051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021 (Info 1008). 

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

eficaz de controle da inconstitucionalidade por omissão. STF. ADPF 272, Relator(a): 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 

068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021 (Info 1011). 

            É constitucional legislação estadual que proíbe toda e qualquer atividade de  

comunicação comercial dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica. 

STF. ADI 5631, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2021, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021 (Info 1011). 

               São constitucionais as normas estaduais, editadas em razão da pandemia 

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

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

depagamentos dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios. STF. 

Plenário. ADI 6432/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/4/2021 (Info 1012). 

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

bibliotecas públicas estaduais configura contrariedade à laicidade estatal e à liberdade 

religiosa consagrada pela Constituição da República de 1988. STF. Plenário. ADI 

5258/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 12/4/2021 (Info 1012). 

             Não se admite o aditamento à inicial após o recebimento das informações 

requeridas e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral 

da República. STF. Plenário. ADI 4541/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 

16/4/2021 (Info 1013). 
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          É formalmente inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que, ao  

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

restrições e requisitos para exercício da atividade de tutoria. STF. Plenário. ADI 

5997/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado 

em 16/4/2021 (Info 1013). 

         São inconstitucionais atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de  

serviço público essencial prestado em regime não concorrencial e sem finalidade 

lucrativa. STF. Plenário. ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 

20/8/2021 (Info 1026). 

         É constitucional lei estadual que destine parcela da arrecadação de emolumentos 

extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário ou 

de órgãos e funções essenciais à Justiça. STF. Plenário. ADI 3704/RJ, Rel. Min. Marco 

Aurélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/4/2021 (Info 1014). 

               É inconstitucional lei municipal que estabeleça limitações à instalação de  

sistemas transmissores de telecomunicações por afronta à competência privativa da  

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

Constituição Federal (CF). STF. Plenário. ADPF 732/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  

julgado em 26/4/2021 (Info 1014). 

            É inconstitucional norma constitucional estadual pela qual se prevê hipótese  

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

Federal (CF). STF. Plenário. ADI 6616/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 

26/4/2021 (Info 1014). 

           A instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito depende unicamente do  

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

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

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

STF. Plenário. MS 37760 MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 14/4/2021 

(Info 1013). 

              É inconstitucional o bloqueio ou sequestro de verba pública, por decisões 

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

concorrencial e sem intuito lucrativo primário. STF. Plenário. ADPF 616/BA, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 21/5/2021 (Info 1018). 
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         É constitucional o repasse de recursos orçamentários para universidade estadual 

na forma de duodécimos. STF. Plenário. ADI 5946/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 21/5/2021 (Info 1018). 

              É inconstitucional emenda à constituição estadual que confere autonomia 

financeira e orçamentária próprias de órgãos de Poder à universidade estadual. STF.  

Plenário. ADI 5946/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/5/2021 (Info 1018). 

             É inconstitucional norma estadual que vede ao consumidor, pessoa física, o  

abastecimento de veículos em local diverso do posto de combustível. STF. ADI 6580,  

Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21-05-2021 PUBLIC 24-05-2021 (Info 1016). 

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

correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil façam 

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

tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de 

empréstimo. STF. ADI 6727, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021 

(Info 1016). 

            O STF considerou inconstitucional emenda à Constituição estadual que cuida  

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

de atribuições dos órgãos e membros do Parquet estadual. STF. Plenário. ADI 

5281/RO e ADI 5324/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/5/2021 (Info 1016). 

          Por usurpar a competência da União para legislar privativamente sobre direito 

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

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

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

coronavírus (Covid-19). STF. Plenário. ADI 6441/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 

14/5/2021 (Info 1017). 

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

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

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

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

motivo de força maior. STF. Plenário. ADI 5529/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
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12/5/2021 (Info 1017). 

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

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

isso importe ofensa material à Constituição. STF. ADI 6621, Relator(a): EDSON FACHIN,  

Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23- 

06-2021 PUBLIC 24-06-2021 (Info 1020). 

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

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

substituições ininterruptas por períodossuperiores a seis meses. STF. ADI 1183, 

Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021 (Info 1020). 

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

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

solicitação de informações. STF. Plenário. ADI 5289/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 7/6/2021 (Info 1020). 

         Atendida arazoabilidade, é constitucional legislação estadual que prevêa vedação 

do corte do fornecimento residencial dos serviços de energiaelétrica, em razão do 

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

ADI 6588/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 28/5/2021 (Info 1019). 

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

estado de São Paulo (art. 240) que proíbe a caça em seurespectivo território. STF.  

Plenário. ADI 350/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 18/6/2021 (Info 1022). 

          Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora 

não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência de 

vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a 

imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por 

outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os 

protocolos de intervenção terapêutica do SUS. STF. Plenário. RE 1165959/SP, Rel. 

Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/6/2021  

(Repercussão Geral – Tema 1161) (Info 1022). 

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

nos casos em que haja desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo 
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legislativo [Constituição Federal (CF), arts. 59 a69]. STF. Plenário. RE 1297884/DF, Rel. 

Min. Dias Toffoli, julgado em 11/6/2021 (Repercussão Geral – Tema 1120) (Info 1021). 

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

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

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

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

de sessenta anos. STF. Plenário. ADI 6452/ES, Rel. Min. Edson Fachin, redator do 

acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/6/2021 (Info 1021). 

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

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

operadoras de planos de saúde de recusarem oatendimento ou a prestação de alguns 

serviços, no âmbito de seuterritório, aos usuários diagnosticados ou suspeitos de 

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

Plenário. ADI 6452/ES, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de 

Moraes, julgado em 11/6/2021 (Info 1021). 

            É inconstitucional norma de constituição estadual que veda aos municípios a  

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

loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais. STF. ADI 6602, Relator(a): 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 

122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021 (Info 1021). 

         O ajuizamento do mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados 

no desempenho de atribuições do Poder Público [Constituição Federal (CF) art. 5º,  

LXIX]. Atos de gestão comercial são atos estranhos à ideia da delegação do serviço 

público em si. Esses atosse destinam à satisfação de interesses privados na exploração 

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

privadas. STF. Plenário. ADI 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão 

Min. Alexandre de Moraes julgado em 9/6/2021 (Info 1021). 

                É inconstitucional norma da Constituição Estadual e de lei complementar 

estadual que estabeleçam que apenas Procuradores de Justiça vitalícios podem se 

candidatar ao cargo de Procurador-geral de Justiça. STF. ADI 5281, Relator(a): CÁRMEN 

LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 

19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021 (Info 1016). 
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            É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à  

taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. STF. Plenário. RE  

1063187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/9/2021 (Repercussão Geral – Tema 

962) (Info 1031). 

             Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das 

receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre 

valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas  

contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, 

e 157, I, da Constituição Federal. STF. Plenário. RE 1293453/RS, Rel. Min. Alexandre de 

Moraes, julgado em 8/10/2021 (Repercussão Geral – Tema 1130) (Info 1033). 

          É constitucional a inclusão do valor do IPI incidente nas operações de 

venda feitas por fabricantes  ou importadores  de veículos  na base  de 

cálculo presumida fixada para propiciar, em regime de substituição 

tributária, a cobrança e o recolhimento antecipados, na forma do art. 43 da 

Medida Provisória nº 2.158 -35/2001, de contribuições  para  o PIS  e da 

Cofins devidas pelos comerciantes varejistas. STF. RE 605506/RS, relatora 

Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 10.11.2021 (Info 1037). 

        É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de 

uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma 

personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC 116/2003. SSTF. 

Plenário. RE 688223/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 3/12/2021 (Repercussão 

Geral – Tema 590) (Info 1040). 

                É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e  

Serviços - ICMSna base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

- CPRB. STF. RE 1187264, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: 

ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021 (Info 1006). 

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

contribuinte desse imposto. STF. ADI 4565, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal 

Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 

PUBLIC 10-03-2021 (Info 1006). 

 
             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. STF. RE 851108, 

Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20- 

04-2021 (Info 1007). 

             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. 

STF. RE 1167509, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

15-03-2021 PUBLIC 16-03-2021 (Info 1007). 

         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. STF. ADI 5469, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em  

24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021 

(Info 1007). 

            Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no 

pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. STF. RE 

855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO  

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08- 

04-2021 (Info 1007). 

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

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

substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar 

federal. STF. Plenário. RE 598677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/3/2021 

(Info 1011). 
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          São inconstitucionais leis estaduais que preveem a incidência do Imposto sobre 

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

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

concessionária. STF. Plenário. ADI 5481/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

26/3/2021 (Info 1011). 

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

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

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

vinculadas às finalidades essenciais dessas instituições. STF. RE 611510, Relator(a):  

ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021 (Info 

1012). 

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

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

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

mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente de 

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

STF. Plenário. ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16/4/2021 (Info 1013). 

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

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

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

1003758/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes,  

julgado em 14/5/2021 (Repercussão Geral – Tema 705) (Info 1017). 

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

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

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

trabalhador avulso mediante a incidência de apenas uma alíquota — aquela 

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

mensal. STF. Plenário. RE 852796/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/5/2021 

(Repercussão Geral – Tema 833) (Info 1017). 

                   Sendo as unidades federativas destinatárias do tributo retido, cumpre 

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

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

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

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

Plenário. RE 607886/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 4/5/2021 (Repercussão 

Geral – Tema 364) (Info 1017). 

          É constitucional a fixação de alíquotas de IPI superiores a zero sobre garrafões,  

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

essenciais. STF. Plenário. RE 606314/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 

11/5/2021 (Repercussão Geral – Tema 501) (Info 1016). 

           É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSna base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre aReceita Bruta – CPRB. STF. 

RE 1285845, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE 

MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-136 DIVULG 07-07-2021 PUBLIC 08-07-2021 (Info 

1022). 

          É constitucional a instituição de taxa pela qual observada equivalência razoável 

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

polícia, nos termos do do art. 145, II, da Constituição Federal. STF. ADI 6737, 

Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021 (Info 1020). 

 
 

 

 
          Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela  

União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por 

juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal. STF. Plenário. RE 598650/MS,  

Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 

8/10/2021 (Repercussão Geral – Tema 775) (Info 1033). 

       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. 

STF. Plenário. RE 860508/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/3/2021 

(Repercussão Geral – Tema 820) (Info 1008). 
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       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. 

STF. RE 860508, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2021, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021 (Info 1008). 

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

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

Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 

(Repercussão Geral – Tema 1075) (Info 1012). 

           Não ofende a ordem constitucional determinação judicial de que a União 

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

em tramitação nos juizados especiais cíveis federais (execução invertida), ressalvada a  

possibilidade de o exequente postular a nomeação de perito. STF. Plenário. ADPF 

219/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/5/2021 (Info 1018). 
 

         Não se admite condenação baseada exclusivamente em declarações informais  

prestadas a policiais no momento da prisão em flagrante. STF. 2ª Turma. RHC 170843 

AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/5/2021 (Info 1016). 

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

negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos. STF. 2ª 

Turma. HC 194677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2021 (Info 1017). 

           I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação 

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

público, para discutir a dominialidade do bemexpropriado, ainda que já se tenha 

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

honoráriossucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização 

aos expropriados. STF. Plenário. RE 1010819/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do  

acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26/5/2021 (Repercussão Geral – Tema 

858) (Info 1019). 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 
                1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que  

aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de  

inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela 

demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A 

majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% 

não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. STF. Plenário. 

ARE 875958/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/10/2021 (Repercussão 

Geral – Tema 933) (Info 1034). 

             O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 

10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), 

atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88). STF. RE 677725/RS,  

relator Min. Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em 10.11.2021 (Info 1037). 

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

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

segurados aposentados que necessitem de ajuda permanente para o desempenho de  

atividades básicas da vidadiária. STF. RE 1221446, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal 

Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021 (Info 1022). 

         A interpretação conforme a ser conferida ao art. 16, § 2º, da Lei 8213/1991 deve 

contemplar os “menores sob guarda” na categoria de dependentes do Regime Geral de 

Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade 

absoluta, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos da legislação 

previdenciária. STF. ADI 4878, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:  

EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 

157 DIVULG 05-08-2021 PUBLIC 06-08-2021 (Info 1020). 
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DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL 
DO TRABALHO 

 

 

 
          São inconstitucionais as normas trabalhistas que determinam o pagamento de 

honorários periciais e advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso percam a  

ação, mas obtenham créditos suficientes para o pagamento dessas despesas, ainda  

que em outra demanda. É constitucional a imposição do pagamento de custas pelo  

beneficiário da justiça gratuita que faltar à audiência inicial e não apresentar 

justificativa legal no prazo de 15 dias. STF. Plenário. ADI 5766/DF, Rel. Min. Roberto 

Barroso, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/10/2021 (Info 

1035). 

            1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de 

beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; 

2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular 

relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem 

presentes seus elementos caracterizadores. STF. Plenário. ADI 5625/DF, Rel. Min.  

Edson Fachin, redator do acórdão Min. Nunes Marques, julgado em 27 e 28/10/2021 

(Info 1036). 

             Inexiste direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das  

contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme 

entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 

611.503 (Tema 360). Não há direito adquirido a incidência de correção monetária nas  

contas vinculadas ao FGTS pelo IPC de fevereiro/1991 (relativo ao Plano Collor II). STF. 

ARE 1288550/PR, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 

13.12.2021 (Tema 1112 RG) (Info 1041). 

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

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

Constituição Federal (CF). STF. Plenário. ADI 5132/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator 

do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 26/3/2021 (Info 1011). 
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                 Ofende os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência compelir  

empresacontratada para prestação de serviços terceirizados a pagar remuneração em 

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

titulares de possibilidades econômicas distintas STF. Plenário. RE 635546/MG, Rel.  

Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 26/3/2021 

(Repercussão Geral – Tema 383) (Info 1011). 

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

de entidade de representação sindical própria. STF. Plenário. ADI 3890/DF, Rel. Min.  

Rosa Weber, julgado em 7/6/2021 (Info 1020). 

         É inconstitucional lei estadual que estabeleça medidas sobre meio ambiente do 

trabalho. STF. ADI 6672, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado  

em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09- 

2021 (Info 1029). 

 
 

           É inconstitucional a interpretação da legislação federal que possibilita o abate  

imediato de animais apreendidos em situação de maus-tratos. STF. Plenário. ADPF 

640 MC-Ref/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/9/2021 (Info 1030). 

          É constitucional o novo marco legal do saneamento básico. STF. ADI 6.492/DF, 

ADI 6.536/DF, ADI 6.583/DF, ADI 6.882/DF, relator Min. Luiz Fux, julgamento em 

2.12.2021 (Info 1040). 

              É inconstitucional norma estadual que estabelece hipóteses de dispensa e 

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

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

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

(CF). STF. ADI 6650, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021 

(Info 1014). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIREITO AMBIENTAL 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)  
 

 

         Não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão  

por morte, no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o  

direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio 

que precedeu à propositura da ação. Situação diversa ocorre quando houver o 

indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações,  

o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 anos, contados do 

indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de 

fulminar o lustro prescricional. STJ. 1ª Seção. EDCL nos EREsp 1.269.726-MG, Rel. Min. 

Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 

25/08/2021 (Info 706). 

            É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de 

indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa, 

inclusive nas demandas ajuizadas com esteio na prática de conduta prevista no art. 11 

da Lei nº 8.429/92, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. STJ.  

1ª Seção. REsp 1.862.792-PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado 

do TRF da 5ª Região), julgado em 25/08/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1055) (Info 

706). 

           O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo  

o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso 

técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma  

de nível superior na mesma área profissional. STJ. 1ª Seção. REsp 1.888.049-CE, Rel. 

Min. Og Fernandes, julgado em 22/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1094) (Info 

710). 

          Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o 

prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda  

que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei nº  

8.429/92. STJ. 1ª Seção. REsp 1.899.455-AC, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado 

em 22/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1089) (Info 710). 
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            Havendo remoção de um dos companheiros por interesse da Administração 

Pública, o(a) outro(a) possui direito líquido e certo de obter a remoção 

independentemente de vaga no local de destino e mesmo que trabalhem em locais  

distintos à época da remoção de ofício. STJ. 2ª Turma. RMS 66.823-MT, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 05/10/2021 (Info 712). 

               É viável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa 

exclusivamente contra particular quando há pretensão de responsabilizar agentes 

públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. STJ. 1ª Turma. AREsp 

1.402.806-TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª 

Região), julgado em 19/10/2021 (Info 714). 

          Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo,  

fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar 

a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda 

sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do  

Código de Trânsito Brasileiro. STJ. 1ª Seção. REsp 1.925.456-SP, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 21/10/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1097) (Info 715). 

            Para a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em 

concurso público devem ficar comprovadas as situações excepcionais elencadas pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS, não sendo suficiente a alegação de 

estado das coisas - pandemia, crise econômica, limite prudencial atingido para 

despesas com pessoal -, tampouco o alerta da Corte de Contas acerca do chamado 

limite prudencial. STJ. 1ª Turma. RMS 66.316-SP, Rel. Min. Manoel Erhardt 

(Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 19/10/2021 (Info 715). 

                  Não é possível a adoção de novo critério do coeficiente no Fundo de 

Participação dos Municípios, com aplicação imediata, em meio ao exercício 

financeiro, mesmo verificado o aumento populacional da municipalidade, em 

confronto com os dados do IBGE. STJ. EREsp 1.749.966-PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 

Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 27/10/2021 (Info 716). 

             O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off label,  

salvo autorização da ANVISA. STJ. PUIL 2.101-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira 

Seção, por unanimidade, julgado em 10/11/2021 (Info 717). 
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          É de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, o medicamento 

que, apesar de não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente  

autorizada pela referida Agência Nacional. STJ.REsp 1.943.628-DF, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021 

(Info 717). 

          A pretensão em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração 

do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à 

impetração, ainda não atingidos pela prescrição, não importa em produção de efeito  

patrimonial pretérito, aproveitando apenas o valor referente a indébitos recolhidos  

nos cinco anos anteriores ao manejo da ação mandamental. STJ. EREsp 1.770.495-RS, 

Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 10/11/2021 

(Info 717). 

         Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, §1º, II, da CF aos  

titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de 

cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos.  

STJ. RMS 57.258-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade,  

julgado em 16/11/2021 (Info 718). 

        A norma de edital que impede a participação de candidato em processo seletivo  

simplificado em razão de anterior rescisão de contrato por conveniência 

administrativa fere o princípio da razoabilidade. STJ. RMS 67.040-ES, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 23/11/2021 (Info 

718). 

            Súmula 652: A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao 

meio ambiente, 

decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de 

execução subsidiária. STJ. Primeira Seção. Aprovada em 2/12/2021. (Info 720). 

          Para a cessão de crédito em precatório, em regra, não há obrigatoriedade que  

se realize por escritura pública. STJ. RMS 67.005-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, por unanimidade, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021 (Info 720). 

         Não se pode vedar o exercício de um direito - acessar a informação pública - pelo 

mero receio do abuso no exercício de um outro e distinto direito - o de livre comunicar. 

Configura-se verdadeiro bis in idem censório, ambos de inviável acolhimento diante do 
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ordenamento. STJ. REsp 1879054 SP 2019/0307306-0, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

DJ 01/09/2021. 

           É possível acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade 

administrativa em fase recursal. STJ.Acordo no AREsp 1314581/SP, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021 

(Info 686). 

            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. STJ. REsp 1769306/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 19/05/2021. 

           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. 

STJ. CC 147.784/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 24/03/2021, DJe 29/03/2021 (Info 690). 

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

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

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

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

cadastro de reserva. STJ. RMS 65.757/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021 (Info 695). 

 

         Aplica-se à ação de improbidade administrativa o previsto no artigo 19, § 1º, da 

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

instrumento. STJ. REsp 1925492/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 01/07/2021. 

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

no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. STJ. 

2ª Turma, REsp 1.929.230-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/05/2021 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

(Info 695). 

             No tocante ao valor da reparação mensal devida aos anistiados políticos, a  

fixação do quantum indenizatório por pesquisa de mercado, deve ser supletiva, 

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

prestação mensal, permanente e continuada. STJ. MS 24.508/DF, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 17/05/2021 

(Info 696). 

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

quadros da Administração prossiga no certame públicopara ingresso nas fileiras da  

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

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

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

temporal entre o fato tido como desabonador e o momento dainvestigação social. 

STJ. 2ª Turma. AREsp 1.806.617-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 01/06/2021 

(Info 699). 

 

          Não é cabível a condenação de empresa jornalística à publicação do resultado  

da demanda quando o ofendido não tenha pleiteado administrativamente o direito 

de resposta ou retificação de matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo  

de comunicação social no prazo decadencial estabelecido no art. 3º da Lei nº 

13.188/2015, bem ainda, à adequação do montante indenizatório fixado. STJ. 4ª 

Turma. REsp 1.867.286-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 24/08/2021 (Info 706). 

             Decisão judicial que determina a apresentação do contrato de serviços 

advocatícios, com a finalidade de verificação do endereço do cliente/executado, fere 

o direito à inviolabilidade e sigilo profissional da advocacia. STJ. 4ª Turma. RMS 

67.105-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/09/2021 (Info 710). 

            É juridicamente possível o pedido de anulação da nomeação e posse de 

Conselheiro de Tribunal de Contas de Município, veiculado em ação civil pública, com  

fundamento na constatação de que este não preenche os requisitos de idoneidade  

moral e reputação ilibada. STJ. 1ª Turma. REsp 1.347.443-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 

julgado em 19/10/2021, DJe 21/10/2021 (Info 714). 
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           O conselheiro de Tribunal de Contas estadual não está sujeito a notificação ou 

intimação para comparecimento como testemunha perante comissão de 

investigação, podendo apenas ser convidado. STJ. HC 590.436-MT, Rel. Min. Jorge 

Mussi, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 11/11/2021, DJe 17/11/2021 

(Info 718). 

            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. STJ. CC 147.784/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,  

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 29/03/2021 (Info 690). 

           É assegurada, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 

aprerrogativa de requerer informações diretamente aos jurisdicionados do respectivo 

Tribunal, sem subordinação ao Presidente da Corte. STJ. 1ª Turma. RMS 51841/CE,  

Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 06/04/2021 (Info 691). 

 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 

        As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios 

previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos  

por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida 

Provisória nº 780, de 2017, convertida na Lei nº 13.494/2017 (antes de 22/05/2017) 

são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de 

notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório 

administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa,  

obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. STJ. 1ª Seção. REsp 1.860.018-RJ, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – 

Tema 1064) (Info 702). 

        As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios 

previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os  

terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos 

indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, constituídos por processos 

administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº  

871, de 2019, convertida na Lei nº 13.846/2019 (antes de 18/01/2019) são nulas, 
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devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de 

notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório 

administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa,  

obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. STJ. 1ª Seção. REsp 1.860.018-RJ, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – 

Tema 1064) (Info 702). 

                O disposto no art. 112 da Lei nº 8.213/91, segundo o qual “o valor não  

recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à  

pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, 

independentemente de inventário ou arrolamento”, é aplicável aos âmbitos judicial e  

administrativo. STJ. 1ª Seção. REsp 1.856.967-ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 

julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1057) (Info 702). 

          Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a  

revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela 

decadência -, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, 

decorrentes da pensão recalculada. STJ. 1ª Seção. REsp 1.856.967-ES, Rel. Min. Regina 

Helena Costa, julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1057) (Info 702). 

               Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício  

originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da 

aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da 

readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da  

pensão por morte. STJ. 1ª Seção. REsp 1.856.967-ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 

julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1057) (Info 702). 

                 À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os 

sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes 

legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício 

original - salvo se decaído o direito ao instituidor - e, por conseguinte, de 

haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas   do recálculo 

da aposentadoria do de cujus. STJ. 1ª Seção. REsp 1.856.967-ES, Rel. Min. Regina 

Helena Costa, julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1057) (Info 702). 

          Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar 

a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas 

Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele 
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anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição 

quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, é a data de ajuizamento da 

lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 

nº 8.078/90. STJ. 1ª Seção. REsp 1.761.874-SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 

julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1005) (Info 702). 

          A partir da vigência da Circular/SUSEP n. 11/1996, é possível ser pactuado que 

os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de 

previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um Índice Geral de 

Preços de Ampla Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV 

ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E. STJ. 2ª Seção. REsp 

1.656.161-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/09/2021 (Recurso 

Repetitivo – Tema 977) (Info 710). 

          É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo 

após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei nº  

9.032/95 e ao Decreto nº 2.172/97, desde que haja a comprovação da efetiva 

nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 05/03/1997, momento em 

que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, 

para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade 

nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado. STJ. 1ª Seção. EDcl no  

REsp 1.830.508-RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª 

Região), julgado em 22/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1031) (Info 711). 

             Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo  

INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte 

autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único 

do art. 129 da Lei n. 8.213/1991. STJ. 1ª Seção. REsp 1.824.823-PR, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 21/10/2021 (Recurso 

Repetitivo – Tema 1044) (Info 715). 

               O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela 

exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos  

sonoros, deve ser aferido através do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente 

tal informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de 

ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência  
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço. STJ.  

REsp 1.886.795-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, 

julgado em 18/11/2021, publicado em 25/11/2021. (Tema 1083) (Info 718). 

        O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização 

contra o Estado em razão da demora na concessão da aposentadoria conta-se a partir 

do seu deferimento. STJ. REsp 1.840.570-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, por unanimidade, julgado em 16/11/2021, DJe 23/11/2021 (Info 720). 

 

 

 
             O prazo de cumprimento da obrigação de fazer possui natureza processual, 

devendo ser contado em dias úteis. STJ. 2ª Turma. REsp 1.778.885-DF, Rel. Min. Og 

Fernandes, julgado em 15/06/2021 (Info 702). 

           Ofende o art. 942 do CPC a dispensa do quinto julgador, integrante 

necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria  sido 

atingida a maioria sem possibilidade de inversão  do resultado.  STJ.  3ª 

Turma. REsp 1.890.473-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

17/08/2021 (Info 705). 

        É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a 

competência. STJ. Corte Especial. EREsp 1.730.436-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado 

em 18/08/2021 (Info 705). 

            O termo inicial do prazo para ajuizamento da ação rescisória, quando há 

insurgência recursal da parte contra a inadmissão de seu recurso, dá-se da última 

decisão a respeito da controvérsia, salvo comprovada má-fé. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.887.912-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/09/2021 (Info 711). 

          No cumprimento provisório de decisão condenatória ao pagamento de quantia  

certa, o executado não pode substituir o depósito judicial em dinheiro por bem 

equivalente ou representativo do valor, salvo se houver concordância do exequente, 

como forma de se isentar da multa e dos honorários advocatícios com base no art.  

520, §3º, do CPC/2015. STJ. 3ª Turma. REsp 1.942.671-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 21/09/2021 (Info 711). 
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        Não é permitido ao outorgante da procuração restringir os poderes gerais para 

o foro por meio de cláusula especial. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do  

processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono 

constituído nos autos. STJ. 3ª Turma. REsp 1.904.872-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 21/09/2021 (Info 711). 

        O Ministério Público não tem legitimidade para promover ACP, se a ação tem  

por finalidade apenas evitar a cobrança de taxas, supostamente ilegais, por específica  

associação de moradores, visto que essa causa não transcende a esfera de interesses  

puramente particulares e, consequentemente, não possui a relevância social exigida  

para a tutela coletiva. STJ. 4ª Turma. REsp 1.585.794-MG, Rel. Min. Antonio Carlos 

Ferreira, julgado em 28/09/2021 (Info 712). 

              Em caso de desistência da ação após a citação e antes de apresentada a  

contestação, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários 

advocatícios, que deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015. 

O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do  

autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se  

aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. STJ. 3ª Turma. REsp 

1.819.876-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021 (Info 713). 

            A mera remissão a link de site do Tribunal de origem nas razões recursais é 

insuficiente para comprovar a tempestividade de recurso. STJ. 2ª Turma. AgInt nos 

EDCL no REsp 1.893.371-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

26/10/2021 (Info 715). 

        A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159- 

0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - 

AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos 

pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, 

independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do 

ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante. STJ. 1ª  

Seção. REsp 1.865.563-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, 

julgado em 21/10/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1056) (Info 715). 

          Não há ofensa à prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183 do CPC, 
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quando o ente público deixa de realizar o necessário cadastramento no Sistema de 

Intimação Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.050 do CPC,  

sendo válida a intimação pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico. STJ. AR  

6.503-CE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 

27/10/2021 (Info 716). 

          Os honorários advocatícios devem ser fixados com base em equidade fora das 

hipóteses do art. 85, § 2º, do CPC/2015. STJ. REsp 1.885.691-RS, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, jugado em 26/10/2021 (Info  

717). 

              Ainda que intimada após a vigência do CPC/2015, é possível o decreto de 

desconsideração da personalidade jurídica, sem o prévio contraditório, quando a 

decisão foi publicada na vigência do CPC/1973. STJ. REsp 1.954.015-PE, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021, DJe 

03/11/2021 (Info 718). 

               Na hipótese de haver garantia parcial do débito, o juiz pode determinar,  

mediante requerimento do exequente, a inscrição do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes. STJ. REsp 1.953.667-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 07/12/2021 (Info 721). 

                É cabível a pactuação da verba honorária contratual no bojo do próprio 

instrumento de mandato. STJ. REsp 1.818.107-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, por unanimidade, julgado em 07/12/2021 (Info 721). 

          A substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro da base de 

cálculo dos honorários advocatícios - de valor da condenação para proveito 

econômico - ofende a coisa julgada.. STJ. AR 5.869-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Segunda Seção, por maioria, julgado em 30/11/2021 (Info 721). 

           O prazo para impugnação se inicia após 15 (quinze) dias da intimação para  

pagar o débito, ainda que o executado realize o depósito para garantia do juízo no 

prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação. STJ; REsp  

1.880.591; Proc. 2019/0171293-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze; Julg. 03/08/2021; DJE 10/08/2021. 
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                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. STJ. REsp 1910317/PE, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021. 

                 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. STJ. 1ª Seção. REsp 1866015/SP, Rel. Min. 

Herman Benjamin, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1053) (Info 

688). 

               Em suma, é possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de 

préexecutividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que 

não é extinta. STJ. REsp 1764405/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021 (Info 688). 

         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. STJ. 2ª  

Turma. RMS 65.747/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16/03/2021 (Info 

689). 

         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. STJ. REsp 1843846/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021. 

           A transação antes da sentença de execução dispensa o pagamento das custas 

remanescentes, o que não abrange a taxa judiciária. STJ. REsp 1880944/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 

26/03/2021 (Info 690). 

         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". STJ. REsp 1412247/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021 (Info 690). 
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            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.  

STJ. 4ª Turma. REsp 1909451-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

23/03/2021 (Info 690). 

         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. STJ. REsp 1311899/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021 (Info 686). 

          É possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o 

valor desproporcional das astreintes. STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. 

Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691). 

          A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem a apresentação da 

memória de cálculos com a indicação do valor devido não acarreta, necessariamente,  

o não conhecimento da arguição. STJ. 2ª Turma. REsp 1887589/GO, Rel. Min. Og 

Fernandes, julgado em 06/04/2021 (Info 691). 

          A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à ocorrência dos 

vícios elencados no art. 32 da Lei n. 9.307/1996, possui prazo decadencial de 90  

(noventa) dias. STJ. REsp 1900136/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021 (Info 691). 

             É admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de  

propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à 

execução, o equivalente em dinheiro da sua quotaparte no bem. STJ. 3ª Turma. REsp  

1818926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/04/2021 (Info 692). 

             É cabível a averbação de protesto contra alienação em matrícula de imóvel  

considerado bem de família. STJ. REsp 1236057/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 28/04/2021 (Info 692). 

          Em sede de homologação de decisão estrangeira, aplica-se a norma do § 8º do 

art. 85 do CPC, fixando-se os honorários advocatícios por equidade. STJ. Corte 

Especial. HDE 1.809/EX, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/04/2021 (Info 693). 

            Interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o acórdão que  

julgou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a suspensão dos 
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processos realizada pelo relator ao admitir o incidente só cessará com o julgamento 

dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em  

julgado. STJ.  REsp 1869867/SC, Rel.  Ministro OG FERNANDES,  SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021 (Info 693). 

               A existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços  

advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da  

condição suspensiva. STJ. REsp 1605604/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS  

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021 (Info 693). 

         A nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida no julgamento de 

embargos de terceiros. STJ. 3ª Turma. REsp 1.927.496/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,  

julgado em 27/04/2021 (Info 694). 

            É inadmissível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de  

terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo,  

pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime 

da comunhão parcial de bens. STJ. REsp 1869720/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 27/04/2021, DJe 14/05/2021 (Info 694). 

         A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, aplica-se 

também ao julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado 

de segurança. STJ. REsp 1868072/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA  

TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021 (Info 695). 

         O Ministério Público Federal é parte legítima para pleitear indenização por danos 

morais coletivos e individuais em decorrência do óbito de menor indígena. STJ. AgInt  

no AREsp 1688809/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021 (Info 696). 

           A modulação dos efeitos da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 

1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos 

demais feriados, inclusive aos feriados locais. STJ. Corte Especial. AREsp 1.481.810-SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado 

em 19/05/2021 (Info 697). 
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                   Em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a 

complementação das provas, desde que elas sejam preexistentes à objeção. STJ. REsp 

1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/05/2021, DJe 20/05/2021 (Info 697). 

         O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação 

ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das  

custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 

STJ. REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 11/05/2021, DJe 14/05/2021 (Info 696). 

                Os tribunais podem, diante do recurso de apelação, aplicar a técnica do 

julgamento antecipado parcial do mérito. STJ. REsp 1845542/PR, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021 (Info 696). 

               Em resumo, é inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à natureza 

constitutivo-negativa dos embargos de terceiro. STJ. REsp 1703707/RS, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 

28/05/2021 (Info 698). 

          É inadmissível o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça 

apenas por figurar a parte no polo passivo em processo de execução. STJ. REsp 

1837398/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/05/2021, DJe 31/05/2021 (Info 698). 

         É prescindível a intimação direta do devedor acerca da data da alienação judicial 

do bem, quando representado pela Defensoria Pública. STJ. REsp 1840376/RJ, Rel.  

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, 

DJe 02/06/2021 (Info 698). 

           Em suma, a extinção do processo apenas quanto a um dos coexecutados não 

torna cabível a fixação de honorários advocatícios empatamar reduzido, na forma  

prevista no parágrafo único do art. 338 doCPC/15. STJ. REsp 1895919/PR, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 

08/06/2021 (Info 698). 

             Em síntese, é prescindível a propositura de ação anulatória autônoma para 

declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente ante a 

caracterização da fraude à execução, com o reconhecimento da nítida má-fé das partes 
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DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO 

que firmaram o acordo posteriormente homologado judicialmente. STJ. STJ. 3ª 

Turma. REsp 1.845.558-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/06/2021 

(Info 699). 

         Em síntese, a parte e o advogado possuem legitimidade recursal concorrente 

quanto à fixação dos honorários advocatícios. STJ. REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021 

(Info 700). 
 

          Em resumo, o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de 

acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I,  

do CPC/2015 é a data da intimação que acolhe a impugnação. STJ. REsp 1930225/SP,  

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 

15/06/2021 (Info 700). 

          Em síntese, não cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à  

audiência de conciliação, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando a parte 

estiver representada por advogado com poderesespecíficos para transigir. STJ. 4ª 

Turma. AgInt no RMS 56.422-MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 08/06/2021 (Info 

700). 

           Desse modo, é vedado o ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel 

na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. STJ. REsp 1909196/SP, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 

17/06/2021 (Info 701). 

 

 
 

         A redução de 45% dos juros de mora previstos no art. 1º, § 3º, da Lei nº 

11.941/2009 para pagamento ou parcelamento de créditos tributários incide sobre a  

própria rubrica (juros de mora) em que se decompõe o crédito original, e não sobre a  

soma das rubricas “principal + multa de mora”. STJ. 1ª Seção. EREsp 1.404.931-RS, 

Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/06/2021 (Info 702). 

         Não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após 

ajuizamento da execução fiscal e antes da citação. Não cabe a condenação em 

honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento 
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posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura 

complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da 

citação não houve a triangularização da demanda. STJ. 2ª Turma. REsp 1.927.469-PE, 

Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/08/2021 (Info 705). (OBS: 1ª Turma do STJ 

entende que é cabível a condenação). 

           Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que 

permite a incidência do Imposto de Renda. No entanto: 1) Os juros de mora 

decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas 

escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, 

excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes; 2) Escapam à 

regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja 

verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR. STJ. 1ª Seção. REsp 

1.470.443-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/08/2021 (Recurso 

Repetitivo – Tema 878) (Info 706). 

          A teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito  

das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas 

relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da  

demanda, acaso resulte vencida. STJ. 1ª Seção. REsp 1.858.965-SP, Rel. Min. Sérgio 

Kukina, julgado em 22/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1054) (Info 710). 

        Na Execução Fiscal, quando não incluídos como encargo na CDA, os honorários  

provisórios arbitrados no despacho do juiz que ordena a citação devem observar o  

percentual estabelecido no art. 827 e não as faixas do art. 85, § 3°, ambos do 

CPC/2015. STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 1.738.784-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 05/10/2021 (Info 713). 

         A pretensão em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração 

do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à 

impetração, ainda não atingidos pela prescrição, não importa em produção de efeito 

patrimonial pretérito, aproveitando apenas o valor referente a indébitos recolhidos  

nos cinco anos anteriores ao manejo da ação mandamental. STJ. EREsp 1.770.495-RS, 

Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 10/11/2021 

(Info 717). 
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       O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular 

da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser 

autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercessem poderes 

de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso  

de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente 

se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III  

do CTN. STJ. REsp 1.377.019-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, por  

unanimidade, julgado em 24/11/2021. (Tema 962) (Info 718). 

          É cabível o pedido de habilitação de crédito da Fazenda Pública na falência 

desde que suspensa a execução fiscal. STJ. REsp 1.872.153-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 09/11/2021 (Info 719). 

        Súmula 653: O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe 

o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. STJ. Primeira  

Seção. Aprovada em 2/12/2021 (Info 720). 

       O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse 

no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do  

IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34  

do CTN. STJ. AREsp 1.796.224-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 

unanimidade, julgado em 16/11/2021 (Info 720). 

         A atividade de armazenamento de cargas em terminal portuário alfandegado  

estásujeita à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. STJ. 

REsp 1805317/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

09/02/2021, DJe 18/02/2021 (Info 685). 

          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. 

STJ. REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em  

24/02/2021, DJe 11/03/2021 (Info 686). 

         Sociedades simples fazem jus ao recolhimento do ISSQN na forma privilegiada 

previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 quando a atividade 
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desempenhada não se sobrepuser à atuação profissional e direta dos sócios na 

condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de 

a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada. STJ. 

EAREsp 31.084/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, 

DJe 08/04/2021 (Info 691). 

           Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias 

destinadas ao exterior (Súmula 649). STJ. Aprovada em 28/04/2021, DJe 03/05/2021. 

       Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não 

oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo 

decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

ançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade 

com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. STJ. REsp 1841798/MG, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 07/05/2021 

(Info 694). 

          As receitas de royalties provenientes de atividades próprias da cooperativa de 

desenvolvimento científico e tecnológico de pesquisa agropecuária, devem integrar a 

base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS. STJ. 1ª Turma. REsp 1520184- 

PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/05/2021 (Info 695). 

          Incide Imposto de Renda sobre verba paga como contraprestação de plantões 

médicos. STJ. rma. RMS 52.051-AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

11/05/2021 (nfo 696). 

                 Na hipótese de lançamento suplementar de ICMS, em decorrência de 

dimensionamento incorreto do crédito tributário (creditamento a maior e diferencial 

de alíquotas), deve ser aplicado o art. 150, § 4º, e não o art. 173, I, ambos do CTN. STJ. 

AREsp 1471958/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado  

em 18/05/2021, DJe 24/05/2021 (Info 698). 

           Em suma, a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitearrestituição 

ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. STJ. 1ª Turma. AREsp 

1.273.046-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 08/06/2021 (Info 700). 

           Em suma, descabe ao contribuinte reiterar declaração de compensaçãocom 

base no mesmo débito que fora objeto de compensação anterior não homologada.  
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DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR 

STJ. 2ª Turma. REsp 1.570.571-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

15/06/2021 (Info 701). 

          O ajuizamento de um segundo processo de embargos à execução é fatogerador 

de novas custas judiciais, independentemente da desistência nos primeiros antes de 

realizada a citação. STJ. REsp 1893966/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021 (Info 701). 

            O Estado-membro que desrespeita o mínimo constitucional que deve ser 

aplicado na saúde, realocando recurso em programa diverso, deve devolvê-lo à sua 

área de origem em sua totalidade. STJ. 2ª Turma. REsp 1.752.162/RJ, Rel. 

Min.Herman Benjamin, julgado em 13/04/2021 (Info 692). 

 

 

 
 

        É inviável a expulsão de estrangeiro visitante ou migrante do território nacional 

quando comprovado tratar-se de pai de criança brasileira que se encontre sob sua  

dependência socioafetiva. STJ. HC 666.247-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira 

Seção, por unanimidade, julgado em 10/11/2021, DJe 18/11/2021 (Info 718). 

        Em síntese, demonstrado interesse jurídico e justificada a finalidade, é cabível a  

extração de cópias dos autos da apuração de ato infracional, não se podendo, no 

entanto, utilizar os documentos obtidos para fins diversos do que motivou o 

deferimento de acesso aos autos. STJ. RMS 65.046/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ,  

SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021 (Info 699). 

        Sendo assim, a regra que estabelece a diferença mínima de 16 (dezesseis) anos  

de idade entre adotante e adotando (art. 42, § 3º do ECA) pode, dada as 

peculiaridades do caso concreto, ser relativizada nointeresse do adotando. STJ. REsp  

1338616/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, 

DJe 25/06/2021 (Info 701). 

 

 

          É lícita a previsão, em estatuto social de cooperativa de trabalho médico, de  

processo seletivo público como requisito de admissão de profissionais médicos para  
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compor os quadros da entidade, devendo o princípio da porta aberta ser 

compatibilizado com a possibilidade técnica de prestação de serviços e a viabilidade 

estrutural econômico-financeira da sociedade cooperativa. STJ. 2ª Seção. AgInt nos 

EREsp 1561337/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/08/2021. 

           A divulgação pelos interlocutores ou por terceiros de mensagens trocadas via  

WhatsApp pode ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da 

difusão do conteúdo. STJ. 3ª Turma. REsp 1.903.273-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 24/08/2021 (Info 706). 

        A declaração posta em contrato padrão de prestação de serviços de reprodução 

humana é instrumento absolutamente inadequado para legitimar a implantação post  

mortem de embriões excedentários, cuja autorização, expressa e específica, deve ser 

efetivada por testamento ou por documento análogo. STJ. 4ª Turma. REsp 1.918.421- 

SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2021 

(Info 706). 

        O ato de homologação é meramente formal, por meio do qual o STJ exerce tão 

somente um juízo de delibação, não adentrando no mérito da disputa original, 

tampouco averiguando eventual injustiça da sentença estrangeira. No entanto, 

mesmo após a homologação, o devedor poderá ingressar com ação pedindo a revisão 

do valor da pensão. Isso porque a homologação da decisão estrangeira sobre 

alimentos não subtrai do devedor a possibilidade de ajuizar ação revisional do valor 

da pensão alimentícia. STJ. Corte Especial. HDE 4.289-EX, Rel. Min. Raul Araújo, 

julgado em 18/08/2021 (Info 707). 

           Em ação renovatória do contrato de locação de espaço em shopping center a  

dissonância entre o locativo percentual contratado e o valor de mercado não 

autoriza, por si só, a alteração do aluguel. STJ. 3ª Turma. REsp 1.947.694-SP, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 14/09/2021 (Info 709). 

            O valor existente em plano de previdência complementar privada aberta na  

modalidade PGBL, antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, 

possui natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha por 

ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão por não estar abrangido 

pela regra do art. 1.659, VII, do CC/2002. STJ. 3ª Turma. REsp 1.726.577-SP, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 14/09/2021 (Info 709). 
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               Na ação de busca e apreensão de que trata o DL 911/1969, a análise da  

contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Condicionar o 

cumprimento da medida liminar de busca e apreensão à apreciação da contestação, 

causaria insegurança jurídica e ameaça à efetividade do procedimento. STJ. 2ª Seção.  

REsp 1.892.589-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1040) (Info 

710). 

             É cabível dano moral pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo 

com a entrega de passageiro menor desacompanhado, após horas de atraso, em cidade 

diversa da previamente contratada. STJ. 3ª Turma. REsp 1.733.136-RO, Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino, julgado em 21/09/2021 (Info 711). 

          O contrato de seguro saúde internacional firmado no Brasil não deve observar 

as normas pátrias alusivas aos reajustes de mensalidades de planos de saúde 

individuais fixados anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  

STJ. 3ª Turma.REsp 1.850.781-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

28/09/2021 (Info 712). 

         Na multiparentalidade deve ser reconhecida a equivalência de tratamento e de 

efeitos jurídicos entre as paternidades biológica e socioafetiva. STJ. 4ª Turma. REsp  

1.487.596-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 28/09/2021 (Info 712). 

            A citação da devedora em ação movida pelo cessionário atende a finalidade  

precípua do art. 290 do Código Civil, que é a de “dar ciência” ao devedor do negócio,  

por meio de “escrito público ou particular”. STJ. Corte Especial. EAREsp 1.125.139-PR, 

Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 06/10/2021 (Info 713). 

        O devedor solidário responde pelo pagamento da cláusula penal 

compensatória, ainda que não incorra em culpa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.867.551-RJ, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021 (Info 713). 

          Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez  

funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em 

grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência 

independente do segurado, comprovada por declaração médica. STJ. 2ª Seção. REsp 

1.867.199-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/10/2021 (Recurso 

Repetitivo - Tema 1068) (Info 714). 
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           Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a 

custear o tratamento médico de fertilização in vitro. STJ. 2ª Seção. REsp 1.851.062-SP, 

Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 13/10/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1067)(Info 

714). 

         A procuração para transferência do imóvel com valor superior ao teto legal, ato  

cuja exigência de instrumento público é essencial para a sua validade, deve 

necessariamente ter a mesma forma pública que é exigida para o ato. STJ. 4ª Turma.  

REsp 1.894.758-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, 

julgado em 19/10/2021 (Info 715). 

          A eleição do regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de  

efetividade ex nunc, sendo inválidas cláusulas que estabeleçam a retroatividade dos 

efeitos patrimoniais do pacto sem expressa autorização judicial, nos termos do art.  

1.639, § 2º, do CC/2002. STJ. 4ª Turma. AREsp 1.631.112-MT, Rel. Min. Antonio Carlos 

Ferreira, julgado em 26/10/2021 (Info 715). 

             Não é possível impor a provedores de aplicações de pesquisa na internet o 

ônus de instalar filtros ou criar mecanismos para eliminar de seu sistema a exibição 

de resultados de links contendo o documento supostamente ofensivo. STJ. REsp 

1.593.249-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade,  

julgado em 23/11/2021 (Info 718). 

               Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da 

assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição 

financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, 

II). STJ. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por 

unanimidade, julgado em 24/11/2021. Tema 1061 (Info 720). 

        O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de 

alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano 

moral in re ipsa. STJ. REsp 1.881.453-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,  

Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021. 

(Tema 1078) (Info 721). 

        A cessão fiduciária de título de crédito não se submete à recuperação 

judicial, independentemente de registro em cartório. STJ. REsp 1.629.470 - 

MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, por maioria, julgado em 
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30/11/2021 (Info 721). 

         A definição do regime de guarda, no âmbito de ação divórcio, não tem nenhuma 

repercussão, propriamente, no direito de locomoção da criança, desde que preservado 

o direito de visita e, assim, a convivência com o genitor com quem não resida, 

providência, na hipótese, detidamente observada pelas instâncias ordinárias. Dessa  

forma, o habeas corpus não se afigura a via adequada para os propósitos ora 

perseguidos. STJ. HC 636.744/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA  

TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021. 

                   No caso de impugnação de veracidade de assinatura, ainda que haja 

autenticidade reconhecida em cartório , incumbe ao apresentante do documento o 

ônus da prova da autenticidade da assinatura à luz do art. 429,II do CPC de 2015 (art.  

398, inc.II do CPC/1973). STJ. REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021. 

         Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do 

bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação. STJ. REsp 

1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/02/2021, DJe 11/02/2021 (Info 685). 

         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. STJ. REsp 1872048/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021 (Info 686). 

          O prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de extravio, perda  

ou avaria de cargas transportadas por via marítima é de 1 (um) ano. STJ. 3ª Turma. 

REsp 1893754/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/03/2021 (Info 688). 

              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. STJ. 4ª Turma. REsp 1859665/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

09/03/2021 (Info 688). 

             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  
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sentença de partilha, ante a ausência de citação de litisconsorte necessário, impede a 

formação da coisa julgada material. STJ. 1857852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,  

TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021 (Info 689). 

                    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. 1.829do CC/2002", 

deve ser aplicada ao inventário em que a exclusão da concorrência entre herdeiros 

ocorreu em decisão anterior à tese. STJ. REsp 1904374/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 15/04/2021 (Info 692). 

         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. STJ. 3ª Turma. REsp 1.622.450/SP, Rel. Min. Ricardo  

Villas Bôas Cueva, julgado em 16/03/2021 (Info 689). 

            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 o 

plano. STJ. (REsp 1899674/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021 (Info 689). 

 
            O montante recebido a título de aluguéis de imóvel particular do "de cujus"  

nãose comunica à companheira supérstite após a data da abertura da sucessão. STJ.  

REsp 1795215/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/03/2021, DJe 26/03/2021 (Info 690). 

            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. STJ. REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021 (Info 690). 

            Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é irrecorrível o ato judicial  

quedetermina a intimação do devedor para o pagamento de quantia certa. STJ. REsp 

1837211/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/03/2021, DJe 11/03/2021 (Info 688). 

           Contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura  

não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e 
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Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem. STJ. REsp 1870771/SP, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 

30/03/2021 (Info 692). 

         É devida indenização por lucros cessantes pelo período em que o imóvel objeto  

de contrato de locação permaneceu indisponível para uso, após sua devolução pelo 

locatário em condições precárias. STJ. REsp 1919208/MA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021 (Info 693). 

         A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de 

plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade 

contratual.STJ. REsp 1846502/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021 (Info 693). 

        A existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços 

advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da 

condição suspensiva STJ. REsp 1605604/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021 (Info 693). 

               Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta 

processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os  

beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à  

associação promovente. STJ. 2ª Seção. REsp 1.438.263/SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 24/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 948) (Info 694). 

                  É inadmissível a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com 

enfermidade ou deficiência mental. STJ. REsp 1927423/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021 (Info 

694). 

           É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos  

para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a 

medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde  

para esse fim. STJ. 3ª Turma. REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,  

julgado em 27/04/2021 (Info 694). 

          A omissão de socorro, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa, 

sob pena de negar vigência ao disposto nos arts. 186 e 927 do CC/2002. STJ. REsp 
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1512001/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

27/04/2021, DJe 30/04/2021 (Info 694). 

          A apresentação da relação pormenorizada do acervo patrimonial do casal não 

érequisito essencial para deferimento do pedido de alteração do regime de bens. STJ.  

REsp 1904498/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

04/05/2021, DJe 06/05/2021 (Info 695). 

              É admissível a exclusão de prenome da criança na hipótese em que o pai  

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

consensualmente escolhido pelos genitores. STJ. 3ª Turma. REsp 1.905.614-SP, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/05/2021 (Info 695). 

               A procuração em causa própria (in rem suam) não é título translativo de  

propriedade. STJ. 4ª Turma. REsp 1.345.170-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 

em 04/05/2021 (Info 695). 

             Sem que ocorra efetivamente uma relação de causalidade entre fato e dano, 

nãosendo o ato praticado pelo agente minimamente suficiente para provocar o dano  

sofrido pela vítima, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum da vida, 

conforme a teoria da causalidade adequada, a proprietária e arrendadora da aeronave 

não pode ser responsabilizada civilmente pelos danos causados, haja vista o 

rompimento do nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar. STJ. REsp 

1414803/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/05/2021, DJe 04/06/2021 (Info 695). 

 
         Não é obrigatório o arbitramento de aluguel ao ex-cônjuge que reside, após o 

divórcio, em imóvel de propriedade comum do ex-casal com a filha menor de ambos. 

STJ. REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado  

em 04/05/2021, DJe 04/06/2021(Info 695). 

        Não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria 

jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões 

severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que 

exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia 

e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública 

desenvolvida pela pessoa noticiada. STJ. REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE  

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 04/06/2021 (Info 696). 
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         Os pactos adjacentes coligados ao contrato de sublocação comercial não retira a 

aplicabilidade da Lei n. 8.245/1991. STJ. REsp 1475477/MG, Rel. Ministro MARCO  

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021 (Info 

697). 

         A tomada de empréstimo para cumprimento do requisito do depósito do preço 

do bem, previsto no art. 504 do CC/2002, não configura abuso de direito hábil a tolher 

o exercício do direito de preferência. STJ. REsp 1875223/SP, Rel. Ministra NANCY  

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021 (Info 698). 

             O valor recebido pelo alimentante a título de horas extras possui natureza 

remuneratória, integrando a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual  

sobre os rendimentos líquidos do devedor. STJ. REsp 1741716/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 

11/06/2021 (Info 698). 

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

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

indenização por perdas e danos. STJ. REsp 1750585/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS  

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021 (Info 699). 

            Sendo assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declaradano 

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

proteção conferida a paternidade socioafetiva. STJ. REsp 1829093/PR, Rel. Ministra  

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021 (Info 

699). 

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

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

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

atendimento aos segurados. STJ. REsp 1911618/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,  

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021 (Info 699). 

 O genitor pode propor ação de prestação de contas em face do outro genitor 

relativamente aos valores decorrentes de pensão alimentícia. STJ. 4ª Turma. REsp 

1.911.030-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 01/06/2021 (Info 699). 

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

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

contratado e devidamente informado ao consumidor aocorrência do débito do valor  
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DIREITO AMBIENTAL 

mínimo diretamente na conta corrente, não há falar em abusividade. STJ. REsp 

1.626.997-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 

01/06/2021 (Info 699). 

 A morte de arrendadora/usufrutuária (causa de extinção do usufruto, nos termos 

do art. 1.410, I, do CC) durante a vigência do contrato de arrendamento rural, sem a 

respectiva restituição ou reivindicação possessória pelo proprietário, tornando 

precária e injustaa posse exercida pelos sucessores daquela, não constitui óbice ao 

exercício dos direitos provenientes do contrato de arrendamento rural,no interregno 

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

porquanto diversas e autônomas as relações jurídicas de direito material de usufruto 

e de arrendamento. STJ. REsp 1758946/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021 (Info 700). 

           A entidade esportiva mandante do jogo responde pelos danos sofridos por  

torcedores em decorrência de atos violentos perpetrados por membros de torcida 

rival. STJ. 3ª Turma. REsp 1.924.527-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

15/06/2021 (Info 701). 

       Desse modo, seja a partir de uma interpretação histórica, seja a partir de uma 

exegese literal e sistemática, do exame do disposto no art. 418do CC/2002 é forçoso 

concluir que, na hipótese de inexecução contratual imputável, única e exclusivamente, 

àquele que recebeu as arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente. STJ. REsp 

1927986/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

22/06/2021, DJe 25/06/2021 (Info 702). 

 

 
 

        A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual  

redação do § 4º do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo 

ou habitual para a empreitada infracional. STJ. REsp 1814944/RN, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 

24/02/2021 (Info 685). 
 

 Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não 

edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso não edificável  nas 

Áreas de Preservação Permanente de qualquer  curso d'água, perene ou 
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DIREITO DO TRABALHO 

intermitente, em trechos  caracterizados  como  área urbana consolidada, 

deve respeitar o que disciplinado pelo seu  art.  4º, caput, inciso I, alíneas a, b, 

c, d e e, a fim  de assegurar  a mais  ampla garantia ambiental a esses espaços 

territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.  STJ.  

REsp  1770760/SC,  Rel.  Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 10/05/2021 (TEMA 

1010). 

     O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte 

irregular de madeira não titulariza direito  público subjetivo de ser nomeado 

fiel depositário do bem,  as providências  dos arts.  105 e 106 do Decreto 

Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, 

em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. STJ. REsp 

1805706/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 26/03/2021 

(TEMA 1043). 

         A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada 

na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso 

específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. STJ. REsp 

1814945/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL  MARQUES,  DJE  24/02/2021 

(TEMA 1036).  

 
 

  TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST)  
 
 

 

             É ilícita a extinção unilateral pela empresa da comissão de fábrica prevista em 

regulamento interno desde 1992, sem qualquer vinculação a um número mínimo de 

empregados e com nítido intuito continuativo, ainda que reduzido o quadro de 

funcionários para menos de 200 empregados, visto que o direito à existência da 

comissão incorporou-se às relações jurídicas como condição mais favorável, 

independentemente do critério quantitativo fixado na lei. TST. ROT-1002264- 

93.2020.5.02.0000, SDC, red. p/ acórdão Min. Mauricio Godinho Delgado, 20/9/2021. 

 Os sindicatos, ao estabelecerem cláusulas que excluíam a função de motorista da  

base de cálculo da cota de portadores de deficiência ou reabilitados e as funções de 

auxiliar de viagem/trocador e motorista da base de cálculo da cota de aprendizes, 
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atingiram interesse difuso, que transpassa o interesse privado passível de negociação 

pelas categorias representadas, regulando direito dissociado das condições de trabalho 

dos trabalhadores, e que, portanto, não deve constar em instrumento normativo 

autônomo, por afronta ao disposto nos arts. 611 da CLT e art. 104 do CC. TST. ROT- 

10139-07.2020.5.03.0000, SDC, rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 16/8/2021. 

             A súmula n.º 443 do TST (despedida discriminatória em casos de doenças que  

causem estigma ou preconceito) também se aplica às empresas públicas, ainda que se  

trate de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Nestes casos, a despedida 

é nula e é devida a reintegração. Aplicação da Convenção n.º 111 da OIT. TST. RRAg-324- 

27.2017.5.10.0022, 6ª Turma, rel. Min. Lelio Bentes Corrêa, julgado em 23/6/2021. 

          A contratação precária no decorrer do prazo de validade de concurso público com 

cadastro de reserva para as mesmas atribuições do cargo para o qual fora realizado o  

certame configura preterição dos candidatos aprovados, em ofensa ao art. 37, II, da  

Constituição Federal, ainda que fora das vagas previstas no edital ou não comprovada a  

efetiva existência de cargo oficialmente vago. TST. ED-E-RR-854-95.2016.5.10.0012, 

SBDI-I, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 21/10/2021. 

             É devido o direito de pagamento de adicional de periculosidade ao reclamante na 

qualidade de vigia, uma vez que demonstrado nos autos, inclusive por meio de perícia 

técnica, que o empregado trabalhava exposto a roubos e a outras espécies de violência  

física. TST. AIRR-10410-73.2019.5.15.0143, 6ª Turma, rel. Min.Kátia Magalhães Arruda, 

julgado em 24/11/2021. 

           Em relação à jornada de trabalho de advogado empregado contratado mediante 

concurso público, após o advento da Lei 8.906/94, aplica-se o princípio da vinculação às 

regras do edital do concurso público, concluindo-se que a previsão da jornada de oito 

horas de trabalho no edital do concurso equivale ao regime de dedicação exclusiva. TST.  

E-EDARR-1554-10.2012.5.22.0002, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 

12/8/2021. 

          Diante da ausência de vedação legal e de não ocorrência de atitude antissindical 

ou discriminatória, são válidas as dispensas de empregados que não participaram de  

greve, por se encontrarem dentro do direito potestativo do empregador de resilir os  

contratos de trabalho. TST. RR-1002152-11.2016.5.02.0083. 21/03/2021. 

                A inobservância das normas de segurança do trabalho configura culpa para  
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efeitos de responsabilização civil subjetiva. TST. RO-21582-98.2015.5.04.0000, SBDI-II, 

rel. Min. Maria Helena Mallmann, 05/02/2021. 

            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. TST. E-RR-10128-11.2016.5.15.0088, Tribunal Pleno,  

rel Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, 15/3/2021. 

          O cumprimento de jornada extenuante pela prestação de horas extras habituais,  

por si só, não resulta em dano existencial, sendo imprescindível a demonstração efetiva  

de prejuízo ao convívio familiar e social. TST. RRAg - 11429-40.2016.5.15.0137. 

28/07/2021. 

                  É inconstitucional Plano de Cargos e Salários que estabelece formas de 

provimento derivado para cargo diverso do original, em empresas estatais, em 

descumprimento da regra do concurso público. TST. RR - 131200-18.2011.5.17.0012. 

11/03/2021. 

          O adicional de horas extras possui natureza remuneratória, e dessa forma, deve  

se sujeitar ao teto remuneratório constitucional. TST. Ag-AIRR-0001560- 

53.2016.5.07.0015. 18/03/2021. 

         As entidades do Sistema “S” não compõe a Administração Pública, e como 

 
consequência lógica é desnecessária a motivação do ato de dispensa de seus 

empregados, visto que, tais entidades “possuem a prerrogativa de autogerir seus 

recursos,   inclusive   no   que   se   refere   à   elaboração   de   seus   orçamentos,   ao 

estabelecimento de prioridades e à definição de seus quadros de cargos e salários, 

segundo orientação política própria”. TST. RR 1258-27.2016.5.08.0005. 30/04/2021. 



 

 

 

P
ág

in
a6

0
 

           Invocando a matriz de entendimento do art. 5º, XIII, da Constituição Federal, é  

constitucional a obrigação de não contratar policiais militares como vigias ou vigilantes  

nos Estados nos quais, por normas regulamentares da carreira pública militar, seja  

prevista no estatuto legal da corporação a dedicação integral ou exclusiva ao ofício 

militar. TST. AIRR-1621-40.2010.5.10.0014. 11/05/2021. 

             O direito a redução da jornada de trabalho, sem diminuição proporcional da 

remuneração, extende-se ao cuidador que precisa assumir para si os ônus acarretados 

pela deficiência de pessoa sob seus cuidados legais (no caso, mãe de criança com 

síndrome de down e bexiga neurogênica), como expressão da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais da igualdade material e da adaptação razoável. TST.RR-10409- 

87.2018.5.15.0090. 03/06/2021. 

          É possível a decretação da nulidade da dispensa, e consequente reintegração no  

emprego, de empregada de empresa pública contratada sob o regime da Consolidação 

das Leis do Trabalho para o exercício de cargo em comissão de livre nomeação e 

exoneração, bem como incide a Súmula n.º 443 do TST no caso de acometimento por 

Leucemia Mielóide Crônica. (A súmula 443 diz: “Presume-se discriminatória a despedida 

de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou 

preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego”). TST.  

RRAg 324-27.2017.5.10.0022. 25/06/2021. 

           A dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, da CF/88)  

eregra matriz do direito à indenização por danos morais (art. 5º, X, da CF/88), impõe-se 

contra a conduta abusiva do empregador no exercício do poder de direção (no caso, 

dispensa por Whatsapp e acusação indevida de ato ilícito) a que se refere o art. 2º da  

CLT, o qual abrange os poderes de organização, disciplinar e de fiscalização. TST. AIRR- 

10405-64.2017.5.15.0032, Kátia Magalhães Arruda, DEJT 28/05/2021. 

            A obrigatoriedade do combate à discriminação no trabalho - gênero do qual a 

dispensa discriminatória é espécie - abrange as relações de trabalho firmadas com a  

Administração Pública, sejam elas estabelecidas por meio de concurso público 

(provimento de cargo efetivo), ou mediante vínculo precário de livre nomeação e 

exoneração, nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República. TST. RRAg 324- 

27.2017.5.10.0022. 25/06/2021. 
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aprendizes, prevista no artigo 429 da CLT, mostra-se suficiente à configuração do dano 

moral coletivo, sendo desnecessário comprovar a repercussão do ato ilícito na 

consciência coletiva do grupo social. TST. AIRR 1205-76.2018.5.09.0028. 17/12/2021. 

           Havendo compatibilidade de horários entre os cargos/empregos públicos, resta 

atendido o requisito previsto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição para a acumulação 

pretendida, sendo irrelevante para efeito de aplicação da norma constitucional a 

circunstância de as jornadas desempenhadas serem exaustivas. TST. RR 17758- 

50.2015.5.16.0016. 07/05/2021. 

                 O monitoramento dos empregados no ambiente de trabalho por meio de 

câmera, sem qualquer notícia de excessos pelo empregador, tais como a utilização de 

câmeras espiãs ou a instalação de câmeras em recintos que fossem destinados ao 

repouso dos funcionários ou que pudessem expor partes íntimas dos empregados, 

como banheiros ou vestiários, NÃO configura ato ilícito, inserindo-se dentro do poder 

fiscalizatório do empregador. TST. RR 21162-51.2015.5.04.0014. 28/08/2021. 

        Não há vínculo de emprego entre o motorista parceiro e aplicativo de mobil idade 

urbana, tendo em vista a autonomia no desempenho das atividades do autor, a 

descaracterizar a subordinação. TST. RR-10555-54.2019.5.03.0179, 4ª Turma, rel. Min.  

Ives Gandra Martins Filho, julgado em 2/3/2021. 

          Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência  

da CF/88, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da 

Administração Pública direta ou indireta, por força do art. 37, II, da CF/88, bem como o  

deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na 

Súmula nº 363 do TST. TST. RR-20804-06.2017.5.04.0018. 02/06/2021. 

          O certame público posteriormente anulado equivale àcontratação realizada sem 

a observância da exigência contida no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Assim 

sendo, aplicam-se à hipótese os efeitos previstos na Súmula nº 363 do TST. TST. RR- 

131200-18.2011.5.17.0012, 2ª Turma, rel. Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 

10/3/2021. 

 
 
 

 
O descumprimento pela empresa do percentual mínimo de contratação de 



 

 

 

P
ág

in
a6

2
 

           É do reclamante o ônus da prova da culpa in vigilando da Administração Pública  

nos contratos administrativos de terceirização. A regra é a não responsabilização da  

Administração Pública pelos créditos judiciais trabalhistas de empregados terceirizados.  

No entanto, incumbe à Administração Pública o ônus da prova da fiscalização dos 

contratos de prestação de serviços, por se tratar de fato impeditivo da responsabilização 

subsidiária. TST. AIRR 10807-08.2018.5.15.0034. 05/07/2021. 

               I – Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à  

previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro horas semanais, é 

lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo de 

serviço (à empresa pública e sociedade de economia mista se aplica o entendimento do 

inciso I). II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, não é válida  

remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra 

jornada de trabalhoreduzida. TST. RR-12296-78.2015.5.15.0004. 09/05/2021. 

            Para o TST, a partir do RE 629.053/SP, houve superação do item III da Súmula  

244 do TST e, portanto, na hipótese de admissão mediante contrato por prazo 

determinado NÃO há direito à garantia provisória de emprego da gestante prevista no 

artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT (entendimento diferente do que afirmam STJ e  

STF). TST. RR-101854-03.2018.5.01.0471. 02/09/2021. 

               A vedação à dispensa discriminatória, prevista na Lei nº 9.029/95 (proíbe a 

exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, 

para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho), é aplicável 

aos contratos de trabalho por prazo determinado. TST. RRAg-10038-71.2018.5.15.0075. 

18/05/2021. 

           Exceto ente público da Administração Direta e Indireta, se houver inadimplemento 

das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade  

econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações,  

em face de aplicação analógica do art. 455 da CLT e culpa in eligendo. O entendimento 

aplica-se exclusivamente aos contratos de empreitada celebrados após 11 de maio de 

2017. TST. RRAg 16619-22.2017.5.16.0007. 25/06/2021. 

              A formação de grupo econômico entre empresas pressupõe a existência de 

controle e fiscalização por uma empresa líder, não sendo suficiente a mera ocorrência  

de sócios em comum ou a relação de coordenação entre as pessoas jurídicas. No entanto, 
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

é possível a configuração de grupo econômico “por coordenação”, mesmo diante da 
 

ausência de hierarquia entre as empresas integrantes do grupo, desde que comunguem 

dos mesmos interesses. TST. RR 1533-32.2015.5.05.0251. 03/12/2021. 

            O artigo 193, § 2º, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a  

cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes  

de fatos geradores distintos e autônomos. TST. RR-11734-22.2014.5.03.0042, DEJT 

21/05/2021. 

                É indevido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o  

equipamento móvel de raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente,  

nas áreas de seu uso. TST. Ag 54900-37.2009.5.04.0015. 25/06/2021. 

           O deferimento de diferenças salariais correspondentes à distorção apurada em 

razão da concessão de reajuste geral anual realizado por meio de pagamento de abonos 

em valores fixos, pautado na inobservância do art. 37, X, parte final, da CF, afronta a 

previsão da Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que  

não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia”. TST. AIRR 10853-45.2018.5.15.0115. 24/09/2021. 

                 O desconto da contribuição sindical só é permitido mediante autorização  

individual, prévia e expressa de cada empregado, que não pode ser substituída por  

autorização coletiva, ainda que aprovada em assembleia geral do sindicato. TST. RR  

1000476-17.2019.5.02.0085. 17/05/2021. 

 

 
 

 

             Para os casos de penhoras que recaem sobre o mesmo imóvel, tem preferência 

aquele credor que primeiro tiver lavrado o auto de penhora em sua execução, pouco 

importando quem foi o primeiro a fazer o registro na matrícula do imóvel do cartório.  

TST. ROT-1001437-87.2017.5.02.0000, SBDI-II, rel. Min. Amaury Rodrigues Pinto Júnior, 

30/11/2021. 

            Afigura-se possível a percepção pelo Sindicato dos honorários assistenciais 

concomitantemente com a cobrança de honorários contratuais dos substituídos. TST-RR- 

1010-18.2017.5.08.0008, 2ª Turma, rel. Min. Delaíde Alves Miranda Arantes, julgado em 
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1/9/2021. 

           É da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar os habeas corpus 

contra atos vinculados ao exercício do direito de greve. Por fim, definiu-se que a 

competência funcional para apreciar e julgar habeas corpus impetrado contra ato 

praticado por particular é da Vara do Trabalho, e não do TRT. [...] TST. RO-1023- 

93.2015.5.05.0000, SBDI-II, rel. Min. Luiz José Dezena da Silva, 28/9/2021. 

            Tratando-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, proposta contra a  

União, em decorrência dos serviços prestados pelo autor na condição de defensor 

dativo, é incompetente a Justiça do trabalho para processar e julgar referida ação. Isso  

porque, nessa situação, o advogado dativo atua como um colaborador do Estado, 

exercendo, transitoriamente, suas funções sem qualquer vínculo com o Poder Público.  

Cuida-se do exercício de um encargo público que não decorre de relação de trabalho,  

mas sim de relação jurídico-administrativa. TST. E-RR-209000-38.2009.5.04.0018, SBDI-I, 

rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 23/9/2021. 

            Pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública Indireta,  

somente tem legitimidade para o pedido de suspensão de liminar e de sentença caso 

resulte configurada atuação na defesa de interesse público primário, e não de interesse 

meramente patrimonial. TST. OE-SLS-1001214-86.2020.5.00.0000, Órgão Especial, rel. 

Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 9/8/2021. 

         Aplica-se às sociedades de economia mista, que atua em serviço público essencial, 

em regime não concorrencial e sem distribuição de lucros, os benefícios processuais da  

Fazenda Pública. TST. E-ED-ARR-1609-56.2016.5.13.0006, SBDI-I, rel. Min. Márcio Eurico 

Vitral Amaro, 13/5/2021. 

             É inconstitucional a adoção da remuneração oficial da caderneta de poupança  

(TR) como índice de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública,  

como previsto no artigo 1º-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n°  

11.960/2009. O índice aplicável para a espécie é o mesmo utilizado na atualização dos  

precatórios, qual seja, o IPCA-E. TST. RR-10078- 91.2019.5.15.0051, 4ª Turma, rel. Min.  

Guilherme Augusto Caputo Bastos, julgado em 23/11/2021. 

            A ação anulatória de auto de infração caracteriza-se como lide não derivada da 

relação de emprego, razão por que se aplicam a ela, quanto aos honorários de advogado,  

as disposições dos artigos 85 e seguintes do CPC de 2015. TST. RR-1000300- 
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33.2016.5.02.0444, 7ª Turma, rel. Min. Evandro Pereira Valadão Lopes, julgado em 

26/5/2021. 

            As ações da administração pública devem estar estritamente em conformidade  

com a lei, sob pena de nulidade, e assim, não se pode conferir validade a auto de 

infração que não se reporte corretamente à infração cometida. TST. RR-12774- 

75.2015.5.15.0137, 3ª Turma, rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, julgado em 

8/9/2021. 

                O instituto da exceção de pré-executividade poderá ter suas hipóteses de 

cabimento, elencadas no CPC de 2015, interpretadas de forma mais ampla, de modo a  

albergar situações em que a execução com exigência de garantia do juízo trouxer 

excepcional gravame ao executado e o título executivo extrajudicial for de duvidosa 

legalidade ou calcado em procedimento administrativo viciado (no caso, vício de 

intimação quanto à autuação da fiscalização do trabalho (intimação editalícia, 

praticamente ficta, após devolução do registro postal sem cumprimento do aviso de  

recebimento pelos Correios). TST. RR 478-48.2017.5.10.0021. 01/07/2021. 

         Os familiares, os herdeiros e os sucessores do empregado vítima de acidente do 

trabalho são partes legítimas para pleitear em juízo a indenização pelos prejuízos 

extrapatrimoniais por eles sofridos em virtude do falecimento do ente querido. Trata-se 

do direito de postular reparação que a doutrina convencionou denominar de “danos 

morais indiretos ou em ricochete”. TST. ARR 11559-20.2017.5.03.0140. 09/04/2021. 
 

           A incidência de juros moratórios, decorrentes de condenação na justiça laboral,  

ocorre a partir do ajuizamento da primeira reclamação trabalhista, ainda que tenha sido 

arquivada, e não a partir da propositura da segunda reclamação, na qual se proferiu a  

condenação, contra a mesma reclamada e com o mesmo pedido. TST. E-RR-1023- 

29.2010.5.15.0085, SBDI-I, rel. Min. Lélio Bentes Corrêa, 15/4/2021. 

              Não se revela razoável uma sinalização de que as relações estabelecidas em 

redes sociais, sem quaisquer outros elementos objetivos de prova de tais vínculos, 

caracterizem amizade íntima, visto que se considerado que as suspeições não se limitam 

à contradita de testemunhas, mas atingem a outros sujeitos do processo e, 

eventualmente, fundamentariam exceções de suspeição de juízes, membros do 

Ministério Público, peritos e demais auxiliares da justiça. TST. RR-24-44.2015.5.06.0023. 

07/06/2021. 
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 Em se tratando de hipótese que versa acerca de servidor público 

incontroversamente sujeito ao regime jurídico-administrativo do Estado estrangeiro,  

aplica-se a imunidade absoluta de jurisdição, que atrai a incompetência da Justiça do 

Trabalho para o presente feito, sendo irrelevante, em tal contexto, a discussão relativa 

ao exercício de atos de império ou de gestão. TST. RR-11176-28.2015.5.01.0056, 4ª 

Turma, rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, julgado em 23/3/2021. 

            Em razão do ônus atribuído ao trabalhador pelas despesas sucumbenciais, nos 

termos dos artigos 790-B e 791-A, da CLT, é legítimo que os empregados utilizem o 

procedimento de produção antecipada de provas. TST. ED-ARR-10610- 

81.2018.5.15.0057, 6ª Turma, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, julgado em 

3/3/2021. 

 

 São dispensadas do pagamento de custas processuais e do recolhimento do depósito 

recursal as empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, quando não 

atuam em regime de concorrência e não há comprovação de acúmulo ou distribuição 

de lucros, tais como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, Infraero e 

diversas companhias estaduais de saneamento básico. TST. E 1609- 56.2016.5.13.0006. 

20/08/2021. 

              Não se revela razoável uma sinalização de que as relações estabelecidas em 

redes sociais, sem quaisquer outros elementos objetivos de prova de tais vínculos, 

transbordariam para uma maior intimidade, mormente se considerado que as 

suspeições não se limitam à contradita de testemunhas, mais atingem a outros sujeitos 

do processo e, eventualmente, fundamentariam exceções de suspeição de juízes, 
membros do Ministério Público, peritos e demais auxiliares da justiça. TST. RR-24- 

44.2015.5.06.0023. 08/06/2021. 

         A simples afirmação do reclamante de que não tem condições financeiras de  

arcar com as despesas do processo autoriza a concessão da justiça gratuita à pessoa  

natural. TST. RR 340-21.2018.5.06.0001. 28/02/2021. 

           As empresas prestadoras de serviço público essencial em regime de monopólio  

sem fins lucrativos gozam das prerrogativas da Fazenda Pública. TST. Ag 305- 

41.2018.5.21.0002. 09/04/2021. 
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          Em regra, sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica 

em regime concorrencial NÃO se beneficiam do regime de precatórios, previsto no artigo 

100 da Constituição. Excepcionalmente, porém, caso preste seus serviços em regime não 

concorrencial, como é o caso da SPTrans, é possível que as sociedades de economia mista 

se beneficiem da execução pelo regime de precatório. TST. RR 3094-59.2012.5.02.0064. 

21/05/2021. 

            O artigo 844, §2º, da CLT (com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017), que 

determina o pagamento de custas processuais pelo demandante, em casos de 

arquivamento da reclamação por ausência injustificada do autor na audiência, ainda que 

beneficiário da justiça gratuita, é compatível com as garantias constitucionais de acesso 

à justiça e da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência 

de recursos previstos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. 

TST. RR-1001160-87.2019.5.02.0263. 23/07/2021. 

          É competente o foro do domicílio do reclamante para o caso em que a empresa  

possua atuação em âmbito nacional, mesmo que aquele seja diverso do local de 

prestação de serviços ou da contratação ou arregimentação. TST. RR 1222- 

56.2017.5.13.0022. 04/08/2021. 

                 A competência para processar e julgar ação movida por servidor público  

contratado na vigência da Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso 

público, depende da natureza do regime jurídico adotado pelo ente público para seus  

servidores. Se de natureza administrativa ou estatutária, a competência é da Justiça  

comum. No entanto, se o vínculo for regido pelas disposições da CLT, a competência é  

da Justiça do Trabalho. TST. RR 1071-81.2019.5.20.0004. 24/06/2021. 

            As disposições acerca da gratuidade de justiça previstas no artigo 790, §§ 3º e 

4º, da CLT (com a redação da Lei nº 13.467, de 2017) NÃO se aplicam às ações 

rescisórias processadas na Justiça do Trabalho, sob pena de excluir da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, especialmente nos casos em que a parte  

autora seja pessoa física ou micro e pequena empresa. Assim, basta, para o 

deferimento da justiça gratuita em ação rescisória, a existência de declaração de 

hipossuficiência sem impugnação nos autos. TST. RR 24338-96.2018.5.24.0007. 

22/06/2021. 
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           Não cabe mandado de segurança contra ato que, em reclamação trabalhista 

proposta na vigência da Lei nº 13.467, de 2017 (Reforma Trabalhista), determina a 

emenda à inicial para a indicação dos valores correspondentes a cada parcela vindicada  

(art. 840, § 1º, da CLT), sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. TST. ROT  

100810-67.2019.5.01.0000. 13/08/2021. 


