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De tempos em tempos, acena-se com a possibilidade de dar um fi m ao judiciário trabalhista como 
se isso fosse possível. Não é. As relações envolvendo empresas e empregados vão perdurar em suas 

especifi cidades legais. O que se busca é tirar da legislação laboral o peso excessivo do Estado
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entrevista, que o Brasil tem o sistema mais 

regulado de campanhas no mundo. 
“É algo esquizofrênico”

AS 13 TÁTICAS DO PARLAMENTO
Professora de direito da Universidade 

de Brasília, Roberta Simões Nascimento 
analisou as estratégias do Poder Legislativo 

e descobriu que os mecanismos de obstrução 
atropelam as normas constitucionais 

e os direitos das minorias
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EDITORIAL

TÁTICAS E ARTIMANHAS DO PARLAMENTO

E
m artigo publicado nesta edição, Roberta 
Simões Nascimento, professora adjunta da 
Universidade de Brasília, traça um panora-
ma das armações políticas no Congresso. É 

um aprendizado. O estudo revela a dinâmica no 
legislativo que independe de ideologia, de parti-
dos, de bancadas ou de regiões do país. Algumas 
são aceitáveis, outras não, mas todas fazem parte 
do cenário de artimanhas da política nacional. 
Roberta adotou algumas precauções. Ao analisar 
as táticas parlamentares, deixou de lado aquelas 
que são produto de manipulação, do ocultamen-
to de razões, do pagamento de vantagens indevi-
das, todas elas intimamente relacionadas ao que 
se chama muito apropriadamente de “má políti-
ca”. As ardilezas congressuais às quais a profes-
sora da UnB volta sua atenção estão previstas no 
regimento interno das casas legislativas e, quan-
do excedem os limites, não ultrapassam a linha 
do razoável, do aceitável, do jogo jogado.

É o caso da votação simbólica, uma solução 
regimental que serve muito bem, por um lado, 
para aprovar matérias mesmo com baixo quó-
rum e, por outro, ser manifestamente utilizada 
com objetivo protelatório ou mesmo de derru-
bada da sessão. Outros estratagemas são o voto 
de liderança, uma ficção jurídica em que o voto 
do líder representa o de todos os membros da 
bancada, e o acordo de lideranças, que traz uma 
solução curiosa para a superação pontual de 
quaisquer normas regimentais. Basta que os 
“cavalheiros” concordem e o que foi tratado nos 
bastidores raramente será descumprido.

Usar abusivamente a palavra, diz Roberta, 
também é uma astúcia tradicionalmente usada 
por deputados e senadores para tumultuar a ses-
são ou evitar, a todo custo, que uma matéria ve-
nha ser votada ou que determinado procedimen-
to normativo seja levado adiante. A manobra 
permite que um parlamentar que ocupa a tribu-

na fale por horas, dias e, em alguns casos, sema-
nas a fio. Esse é o tema, aliás, do filme “A Mulher 
Faz o Homem” (Mr. Smith Goes to Washington, 
1939), estrelado por James Stewart, em que ele in-
terpreta um senador interiorano que sofre uma 
falsa acusação e toma a palavra em sua defesa. 
Nos eua, o poder legislativo enfrenta enormes 
dificuldades para fazer calar um filibusteiro. São 
necessários 60 votos do total de 100 senadores. 
Situação semelhante enfrenta nosso Congresso 
Nacional quando um parlamentar, a fim de obs-
truir a sessão, utiliza os tempos regimentais – o 
da liderança, o do partido, o da bancada – para 
ganhar os holofotes ou adiar uma decisão.

**
Membro do grupo de trabalho convidado 

pela presidência da Câmara dos Deputados 
para prestar consultoria à elaboração do novo 
Código Eleitoral, o advogado Luiz Fernando 
Casagrande Pereira diz, em entrevista, que um 
dos objetivos do grupo é acabar com a balbúr-
dia da legislação. “A ideia é separar o que há de 
melhor, descartar o que não serve e criar regras, 
reunindo tudo em um novo código”. E comple-
ta: “É uma chance de ouro para darmos um 
enorme salto de qualidade na segurança jurídi-
ca das regras eleitorais brasileiras”.

O entrevistado é favorável ao voto facultati-
vo, porém para ele esse é o menor dos nossos 
problemas. O que o surpreende é ver que, mes-
mo em um cenário em que se discute a virtu-
alização das eleições, há quem ainda esteja 
apegado ao voto impresso. “É quase um fetiche 
nacional”, diz. Bem, se considerada a obsessão 
do atual mandatário do país em enxergar frau-
des na urna eletrônica mesmo quando o resul-
tado o favorece, não há o que discutir.

Boa leitura!
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Virginia de Sylos Sutherland ADVOGADA

A PERDA E O GANHO DE DIREITO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Dormientibus non  
sucurrit ius (O direito não  
socorre aos que dormem)

A
celebração de um con-
trato pressupõe que as 
partes contratantes pau-
tem suas condutas na 

chamada “boa-fé objetiva”, que 
nada mais é do que a exigência 
de um comportamento leal dos 
contratantes antes, durante e 
após a extinção do contrato.

Essa boa-fé desdobra-se em 
conceitos ou figuras que ser-
vem para direcionar a conduta 
das partes no sentido de evitar 
a abusividade de direitos que 
cada uma delas possui no acor-
do, fazendo lembrar que onde 
há direitos há também deve-
res, ainda que implícitos. 

Neste artigo, trataremos 
dos conceitos da supressio e 
surrectio.

“Supressio é supressão de 
um direito pelo seu não exercí-
cio com o passar dos tempos; a 
surrectio é o surgimento de um 
direito diante de práticas, usos e 
costumes” (Tartuce, 2012, p. 101).

Não há na lei ou na doutri-
na um tempo pré-determinado 
que fixe a perda do direito pelo 
seu não exercício, de forma que 
essa questão deve ser analisa-
da caso a caso, de acordo com 
as circunstâncias em concreto.

O que ocorre é que o credor 
perde um direito a ele atribu-
ído contratualmente em ra-
zão do fato de que, na prática, 

ele não exerceu esse direito. 
O devedor, por sua vez, por 
causa dessa inércia do credor 
(supressio) adquire um direito 
que não lhe era devido origi-
nalmente no contrato.

Portanto, diante da supres-
sio nasce a surrectio, que nada 
mais é do que o surgimento de 
um direito não existente juridi-
camente no contrato, mas que 
vem a consolidar-se, por lapso 
considerável de tempo, em ra-
zão da inércia da outra parte.

Um julgado do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais ilustra 
bem a aplicação desses concei-
tos dentro de um contrato de 
locação de imóvel, o que aca-
bou por gerar uma alteração 
no valor do aluguel:

“Direito Civil. Locação residen-
cial. Situação jurídica continuada 
ao arrepio do contrato. Aluguel. 
Cláusula de Preço. Fenômeno da 
surrectio a garantir seja mantido 
a ajuste tacitamente convenciona-
do. A situação criada ao arrepio 
de cláusula contratual livremente 
convencionada pela qual a locado-
ra aceita, por certo lapso de tempo, 

aluguel a preço inferior àquele ex-
pressamente ajustado, cria, à luz do 
Direito Civil moderno, novo direito 
subjetivo, a estabilizar situação 
de fato já consolidada, em presti-
gio ao Princípio da Boa-fé contra-
tual” (TJMG, 16º Câmara Cível, AC 
1.0024.03.163299-5/001-Belo Horizon-
te-MG, Rel. Des. Mauro Soares de 
Freitas, j. 07.03.2007, v.u.).

Vê-se, portanto, que, muito 
embora as partes tenham ajus-
tado no contrato um determi-
nado índice de reajuste para 
os aluguéis, na prática, por um 
certo tempo, o locador aceitou 
o pagamento do aluguel em 
valor inferior àquele expres-
samente ajustado, de modo a 
criar, legitimamente, para o 
inquilino o direito subjetivo ao 
pagamento do aluguel a menor.

Dessa forma, torna-se está-
vel e concreta uma situação 
de fato (pagamento do aluguel 
sem o reajuste), com base no 
princípio da boa-fé que deve 
nortear o comportamento das 
partes na execução do contra-
to, como dissemos no início.

Se assim não fosse, haveria 
uma afronta a esse princípio, 
tendo em vista a expectativa 
legítima gerada no inquilino de 
que o reajuste não seria mais 
aplicado nem exigido na forma 
originalmente acordada.

Na mesma linha, cabe citar a 
ementa do julgamento do REsp 
1.202.514/rs, no qual a ministra 
Nancy Andrighi aplicou a su-

 Supressio é supressão 
de direito pelo seu não 
exercício com o passar 

dos tempos; surrectio é o 
surgimento de direito diante 
de práticas, usos e costumes
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pressio para solucionar o emba-
te relativo à aplicação da corre-
ção monetária em contrato de 
prestação de serviços jurídicos:

“No caso em análise, apesar do 
contrato prever a correção mone-
tária anual, o contratado não ha-
via reajustado os valores durante o 
lapso de tempo de seis anos em que 
o contrato teve vigência, somente 
vindo a pleitear a correção retroa-
tiva em ação de cobrança ajuizada 
após a rescisão contratual. Segun-
do a relatora, o princípio da boa-fé 
objetiva torna inviável a pretensão 
de exigir retroativamente a corre-
ção monetária dos valores que era 
regularmente dispensada, pleito 
que, se acolhido, frustraria uma 
expectativa legítima construída e 
mantida ao longo de toda a relação 
processual, daí se reconhecer pre-
sente o instituto da supressio” (stj, 
REsp 1.202.514/RS, Rel. Min. Nancy 
An drighi, j. 21.06.2011).

No entendimento da mi-
nistra, em uma análise mais 
minuciosa do caso, a renúncia 
à correção monetária visava 
à manutenção do contrato de 
prestação de serviços, uma vez 
que a majoração da parcela 
mensal, paga pelo contratante, 
inviabilizaria a sua continui-
dade.

Nesse passo, mais do que 
um ato de liberalidade, o con-
tratado quis manter o vínculo 
contratual, de maneira que sua 
posterior pretensão de exigir, 
retroativamente, a correção 
monetária, a qual vinha regu-

larmente dispensando, frustra 
a expectativa legítima do con-
tratante de ter havido a renún-
cia do contratado à sua prerro-
gativa de reajustar as parcelas. 

Isso posto, assim como no 
primeiro julgado, foi reconhe-
cida a supressio, consideran-
do-se suprimida a obrigação 
contratual de correção mone-
tária/reajuste, em decorrência 
do não exercício do direito de 
correção de valores, atribuído 
ao credor.

Por todo o exposto, cabe 
uma breve reflexão relativa à 
cláusula contratual que é mui-
to comum e que prevê que qual-
quer omissão ou tolerância das 
partes no exigir do fiel cumpri-
mento dos termos e condições 
do acordo, ou no exercício de 
prerrogativas dele decorrentes, 
não se caracteriza como nova-
ção ou renúncia, nem afeta o 
direito das partes de exercê-los 
a qualquer tempo.

Pois bem. A cláusula, em si, 
não traz garantia nenhuma de 
não renúncia de prerrogativas 
se, na prática contratual, o cre-
dor não faz valer seus direitos 
tempestivamente. Assim, é 
preciso cautela na afirmação 
de que o direito pode ser exer-
cido “a qualquer tempo”. 

Isso vem demonstrar que 
aquele que não exerce um di-
reito que lhe é atribuído em 
contrato pode tê-lo negado em 
cobrança posterior intempesti-
va, com base na supressio, uma 
vez que, conforme dito no iní-

Aquele que não exerce um direito que lhe 
é atribuído em contrato pode tê-lo negado 

em cobrança posterior intempestiva

T R A N QU I
L I DA D E
N Ã O  T E M 

P R E Ç O .

A  C e n t ra l
r e c u p e ra :

Notas promissórias.
Cheques devolvidos. 
Boletos de crediário. 
Mensalidades de escolas
e cursos.
Taxas de condomínio
em atraso.

Tudo  sem cus tos 
ou   mensa l idades .

A  C e n t ra l
g a ra n t e :

O pagamento em dia dos 
aluguéis pelos locatários 
para imobiliárias e para 
proprietários que locam seus 
imóveis sem intermediários.

centralcobrancas.com
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cio deste texto, dormientibus 
non sucurrit ius (o direito não 
socorre aos que dormem).

Neste sentido, fica o alerta 
principalmente em relação aos 
contratos em que, em decorrên-
cia da pandemia de covid-19 e 
com vistas a mantê-los vigen-
tes, os credores optaram por 
flexibilizar a cobrança de al-
guns direitos, como por exem-
plo renunciando a reajustes ou 
reduzindo valor de aluguéis etc. 

São inúmeras situações as 
quais, apesar de legítimas, da-

das as circunstâncias atuais de 
grandes dificuldades financei-
ras, exigem das partes credoras 
muita atenção para que certas 
flexibilidades não se perpetuem 
no tempo em desalinho com as 
disposições contratuais, pois a 
cobrança a posteriori pode im-
plicar a perda do direito. 

Portanto, de nada serve um 
contrato bem elaborado que 
tenha apenas uma função pro 
forma. O mais recomendado é 
que toda e qualquer alteração 
nos termos e condições do con-

trato seja objeto de um termo 
aditivo (que pode até ter uma 
vigência temporária) firmado 
por ambas as partes, junta-
mente com duas testemunhas. 
O fato é que o contrato precisa 
sempre refletir o que acontece 
na prática, como medida de se-
gurança jurídica para os con-
traentes.	 n

Virginia de Sylos Sutherland. Advoga-
da. Especialista em Direito Contratual.

Flávio Filizzola D’Urso ADVOGADO 
Luiz Augusto Filizzola D’Urso ADVOGADO

O PODER ABSURDO DAS REDES SOCIAIS 

A
s mudanças tecnológi-
cas estão sendo, a cada 
dia, mais intensas na 
vida das pessoas. Dentre 

as várias inovações utilizadas 
diariamente, como os compu-
tadores e os smartphones, des-
taca-se uma ferramenta que 
revolucionou não apenas a 
forma de interação das pesso-
as com o mundo, mas especial-
mente as relações interpesso-
ais, que foram as redes sociais.

A primeira rede social utili-
zada em larga escala e que fi-
cou famosa mundialmente foi 
o Orkut, que teve sua versão 
em português lançada há mais 
de 15 anos. Nessa época, poucos 
imaginavam como estas em-
presas poderiam se tornar po-
derosas e influenciar a vida das 

pessoas. Muito menos, como os 
dados pessoais poderiam ser 
coletados e utilizados para mu-
dar os rumos do mundo.

No engatinhar das recém-
-nascidas redes, notavam-se os 
primeiros passos do que viria a 
ser a massiva exposição virtual, 
com depoimentos públicos de 
amigos, postagens de fotos pes-
soais, comentários em conteú-
dos e outras ações, tudo realiza-
do dentro daquela plataforma.

É curioso notar que, apesar 
de terem se mantido um ser-
viço gratuito e sem produção 
de conteúdo – uma vez que 
são os próprios usuários que 
publicam e alimentam estas 
plataformas –, as redes sociais 
passaram a ter um alto valor 
de mercado, como no caso do 

Facebook, que neste ano de 
2021 é avaliado em mais de 750 
bilhões de dólares. Assim, fica 
sempre a grande pergunta: 
afinal, como foi possível enri-
quecer ao longo dos anos, sem 
cobrar nada dos usuários?

A questão é que aos poucos 
percebeu-se que o usuário, ao 
utilizar tais plataformas por 
tantas horas, interagindo com 
o conteúdo publicado, com os 
demais usuários, realizando 
publicações, check-ins, likes 
etc., estava fornecendo uma gi-
gantesca gama de informações 
pessoais, sociais e até íntimas, 
e que esses dados relevantes, 
uma vez coletados, possuíam 
grande valor no mercado.

Assim, os milissegundos em 
que o usuário visualiza cada 
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foto, as publicações que são 
curtidas ou compartilhadas, as 
selfies publicadas, as palavras-
-chaves escritas/monitoradas 
ou até a reação corporal (como 
microexpressões faciais ao 
olhar e reagir a um conteúdo 
na tela) passaram a ser coleta-
das, cadastradas, organizadas 
e comercializadas.

Maximizando este cenário 
de evolução das redes sociais, 
nota-se, também, o crescimen-
to na quantidade de usuários 
dessas ferramentas, bem como 
do tempo que se permanece 
navegando dentro dessas pla-
taformas, além de uma depen-
dência delas. Para exemplificar 
esta situação, alguns afirmam 
que a timeline sem fim equipa-
ra-se a uma sopa de prazeres 
infinitos, levando os usuários 
a ficarem horas e horas nave-
gando nas redes sociais, sem 
nunca chegar a um fim. 

Assim, em razão desta re-
alidade, que contempla essa 
enorme utilização pelos inter-
nautas, tanto pelo número de 
usuários, como pelo tempo co-
nectado, bem como pela coleta 
de dados pessoais realizada, 
as redes sociais se tornaram 
gigantes bancos de dados de 
informações sobre a vida e 
as preferências dos usuários, 
transformando-se, desta for-
ma, em plataformas extrema-
mente poderosas e valiosas. 
Desnecessário lembrar que 
informação é poder, de modo 
que dados coletados resultam 

em poder para quem os detém, 
neste caso as próprias redes 
sociais.

Com relação aos dados co-
letados, eles são utilizados de 
incontáveis maneiras, além de 
terem se tornado inestimáveis 
ativos de propaganda, para 
realização de um marketing 
digital mais assertivo, uma vez 
que com eles é possível fazer o 
direcionamento para se atingir 
um maior êxito nas vendas de 
produtos, induzindo o destina-
tário desta publicidade (dirigi-
da e pessoal) ao consumo. Isso 
tudo com base nas informa-
ções coletadas que, como dito, 
incluem todos os detalhes de 
preferências, gostos e buscas, 
revelando, assim, os interesses 
dos usuários. 

É por tudo isso que, após 
tantos anos coletando as infor-
mações de seus usuários, o Fa-
cebook já conta com um dossiê 
de, aproximadamente, 1/7 da 
população mundial, sendo que 
tal repositório contém deta-
lhes sobre tudo o que o usuá-
rio escreve, suas fotos ou víde-
os publicados, as “curtidas” na 
rede, os compartilhamentos, 
tudo que consulta, por onde 
navega, sua identidade, geolo-
calização e uma infinidade de 
informações sigilosas. 

Além disso, o poder das re-
des sociais não se limita ao 
estudo, catalogação e distri-
buição/comercialização dos 
dados coletados, o que já seria 
assustador, mas também está 

na possível influência da opi-
nião pública, pois, munidos 
desses dados, as redes sociais 
podem entregar um conteúdo 
específico, pessoal e persona-
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As redes sociais se tornaram gigantes bancos de dados de informações 
sobre a vida e as preferências dos usuários, transformando-se, desta 

forma, em plataformas extremamente poderosas e valiosas
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autorizada pelo internauta, 
suas informações não possam 
ser coletadas e utilizadas, espe-
cialmente para fins econômi-
cos, tecnológicos ou políticos.

Em tempos de proteção de 
dados pessoais, uma afirmação 
ganha relevo: “Se você não paga 
pelo serviço ou pelo produto, o 
produto é você”, em alusão à 
remuneração das redes sociais, 
que são “gratuitas” aos usuá-
rios, e transformam os usuá-
rios no próprio produto de seu 
interesse. Fica, assim, cristalino 
que essas redes são “remunera-
das” através da coleta de dados 
de seus clientes e de sua possí-
vel comercialização final.

Daí a importância da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
– lgpd, no Brasil. A lgpd, Lei 
13.709, foi promulgada em 
agosto de 2018 e sua vigência 
teve início em setembro de 
2020. Porém, lembra-se que as 
punições às empresas, aplica-
das pela Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados, em ra-

zão do descumprimento das 
disposições dessa lei, apenas 
serão efetivadas a partir de 
agosto de 2021.

Com o advento da lgpd, uma 
luz de esperança se acende, pois 
em um mundo de absurda e 
desmedida invasão de privaci-
dade, através da coleta exagera-
da de dados, bem como de usu-
ários que não se atentam aos 
riscos desta situação e sequer 
observam os termos de usos das 
redes sociais que utilizam, o ad-
vento de uma regulamentação 
que tenta regrar e diminuir esta 
exacerbada coleta é extrema-
mente bem-vinda, especialmen-
te visando exigir mais transpa-
rência e menos exageros.

Portanto, uma nova cultura 
se avizinha, com o empodera-
mento dos usuários das redes 
sociais, que devem lutar por 
seus direitos, especialmente 
por regras claras de como pode 
se dar a coleta e a utilização 
de dados pessoais, desde que 
autorizadas e realizadas no mí-

nimo necessário para a ativi-
dade daquela empresa, sempre 
com absoluta transparência. 
Isso certamente decorrerá de 
leis de proteção de dados e de 
regramentos claros que disci-
plinem as autorizações de cap-
tação de dados. Novos tempos 
estão por vir.	 n

Luiz Augusto Filizzola D’Urso. Advo-
gado especialista em Direito Digital e 
Cibercrimes. Professor de Direito Digi-
tal no mba de Inteligência e Negócios 
Digitais da fgv. Presidente da Comis-
são Nacional de Estudos dos Ciber-
crimes da Associação Brasileira dos 
Advogados Criminalistas (abracrim) 
e coautor da obra “Comentários à Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais”.
Flávio Filizzola D’Urso. Advogado cri-
minalista. Mestrando em Direito Penal 
pela usp. Pós-graduado em Direito Pe-
nal e Processo Penal pela Universidade 
de Coimbra (Portugal), com especiali-
zação pela Universidade de Castilla-La 
Mancha (Espanha). Integrou o Conse-
lho Nacional de Segurança Pública e 
Defesa Social (2018), foi Conselheiro 
Estadual da oab/sp (gestão 2016-18) e é 
coautor da obra “Advocacia 5.0”.

Rômulo de Andrade Moreira PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MPBA

CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA

N
o Superior Tribunal de 
Justiça não havia con-
senso acerca da possi-
bilidade de conversão, 

de ofício, da prisão em fla-
grante em preventiva, à luz 
da redação dada ao art. 311 do 
cpp pelo chamado Pacote An-
ticrime. 

Com efeito, ao longo de 2020, 
a 5ª Turma do stj alterou o seu 
próprio entendimento a res-
peito da matéria, entendendo 
que a nova legislação manteve 
no ordenamento jurídico a au-
torização para o juiz converter 
o flagrante em prisão provisó-
ria sem prévio requerimento 

do Ministério Público ou re-
presentação da autoridade po-
licial, referendando, por una-
nimidade, decisão que havia 
indeferido um habeas corpus 
(AgRg no hc 611.940). Ao votar 
pela manutenção da custódia 
cautelar do acusado, o relator, 
ministro Reynaldo Soares da 
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Fonseca, assentou que a Lei 
Anticrime excluiu apenas a 
possibilidade da imposição, de 
ofício, de prisão preventiva, 
não impedindo a conversão do 
flagrante. Segundo ele, “embo-
ra a Lei 13.964/19 tenha retira-
do a possibilidade de decreta-
ção da prisão preventiva, de 
ofício, do art. 311 do Código de 
Processo Penal, no caso, trata-
-se da conversão da prisão em 
flagrante, hipótese distinta e 
amparada pela regra específica 
do art. 310, ii, do cpp”.

No entanto, posteriormen-
te, a mesma 5ª Turma fixou 
tese em sentido contrário, no 
julgamento do Habeas Corpus 
590.039, quando o colegiado, 
por unanimidade, concedeu a 
ordem para anular duas pri-
sões cautelares impostas sem 
prévia manifestação do mp ou 
da autoridade policial, em ra-
zão de prisão em flagrante. Nes-
te julgamento, o relator, minis-
tro Ribeiro Dantas, entendeu 
que o pacote anticrime, tendo 
modificado a redação do § 2º do 
art. 282 do cpp, impôs que qual-
quer medida cautelar somente 
poderia ser decretada pelo ma-
gistrado mediante provocação. 
Na oportunidade, escreveu o 
relator: “Parece evidente a in-
tenção legislativa de buscar a 
efetivação do sistema penal 
acusatório, vontade explicita-
da, inclusive, quando da inclu-
são do artigo 3º-A no Código de 
Processo Penal, que dispõe que 
o processo penal terá estrutura 
acusatória, vedadas a iniciativa 
do juiz na fase de investigação 
e a substituição da atuação pro-
batória do órgão de acusação.”

Observa-se, outrossim, que 
na 6ª Turma formou-se maio-

ria pela possibilidade da con-
versão de ofício, a partir dos 
votos dos ministros Rogerio 
Schietti, Antonio Saldanha Pa-
lheiro e Laurita Vaz.

Diante da controvérsia, e 
com o fito de pacificar a inter-
pretação do tema, a 5ª Turma 
afetou para a 3ª Seção o julga-
mento do Recurso em Ha beas 
Corpus 131.263, no qual um 
acusado foi detido preventiva-
mente, de ofício, após a prisão 
em flagrante.  Agora, neste últi-
mo julgamento, a 3ª Seção, sob 
a relatoria do ministro Sebas-
tião Reis Júnior, assentiu que 
as inovações da Lei 13.694/19 
tornam absolutamente invi-
ável que o juiz, de ofício, con-
verta em preventiva a prisão 
em flagrante, sendo necessário 
o requerimento do Ministério 
Público ou a representação da 
autoridade policial. Esta mais 
recente decisão foi tomada por 
maioria de votos, e deve nor-
tear a decisão das turmas que 
julgam matéria penal na corte, 
prevalecendo o entendimento, 
aliás, da 2ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal.

Para a maioria dos minis-
tros que compõem a 3ª Seção 
do stj, “mesmo que o inciso II 
do artigo 310 do cpp permita 
converter a prisão em flagrante 
em preventiva se presentes os 
requisitos do artigo 312 e se ou-
tras cautelares se revelarem in-
suficientes, é preciso que haja 
alguma representação. Assim, 
a não ocorrência da audiência 
de custódia por qualquer razão 
ou eventual ausência do repre-
sentante do Ministério Público 
não autoriza que o juiz conver-
ta a prisão sem que haja o pe-
dido, pedido este que, inclusive, 
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pode ser formulado indepen-
dentemente da audiência”. O 
relator sublinhou que “a prisão 
preventiva não é consequência 
natural da prisão em flagrante, 
e as mudanças do pacote ´an-
ticrime` impõem ao Ministério 
Público e à autoridade policial 
a obrigação de se estruturarem 
de modo a atender os novos de-
veres impostos”. No julgamen-
to, o ministro João Otávio de 
Noronha afirmou categorica-
mente não “caber ao juiz ficar 
suprindo as falhas e ausências 
do Ministério Público. Nós não 
podemos substituir a inércia 
eventual do Ministério Público 
e da polícia. A lei anticrime não 
alterou o cpp para que as coisas 
continuassem como estavam”.

Pois bem.
Acertada foi a decisão e – 

oxalá! – seja seguida pelos tri-
bunais de justiça e pelos tribu-
nais regionais federais, afinal, 
como se sabe, a conversão de 
ofício fere, desde logo, o pró-
prio art. 129, caput e I, da Cons-
tituição Federal.

Ora, atividades processuais 
de natureza persecutória (como 
é a decretação de ofício de me-
didas cautelares) não podem 
estar nas mãos do magistrado, 
sem que tenha sido para isso 
demandado. Mostra-se abso-
lutamente alheia ao princípio 
acusatório a possibilidade de o 
juiz, ex officio, ainda que já na 
fase processual (e, com muito 
mais razão, antes dela), deter-
minar qualquer que seja a me-
dida cautelar, pois assim agindo 
estará atuando tal qual Jacques 
Fournier, o velho juiz inquisidor, 
o bispo da diocese de Pamiers, 
“um dos grandes inquisidores 
de todos os tempos, um homem 

temido, sobretudo por causa de 
suas investidas obsessivas, ma-
níacas e eficazes, contra todo o 
gênero de suspeitos”1.

Conforme reiterado pela 
doutrina, sabe-se que o siste-
ma acusatório se impõe “na 
maioria dos sistemas proces-
suais, e na prática demonstrou 
ser muito mais eficaz, tanto do 
ponto de vista da investigação, 
como para preservar as garan-
tias processuais”2, vedando-se 
que o magistrado “realize as 
funções da parte acusadora”3, 
“que aqui surge com autono-
mia e sem qualquer relaciona-
mento com a autoridade en-
carregada do julgamento”4.

É verdade que aqui e acolá 
vê-se sempre alguém defen-
dendo o protagonismo do juiz 

no processo penal, muitas 
vezes a partir da ideia de que 
se deve buscar uma tal verda-
de real, legitimadora de toda 
e qualquer possibilidade de 
atuação jurisdicional, ainda 
que meramente persecutória. 
Nesse aspecto, deve-se fazer 
referência a Muñoz Conde, 
especialmente quando afirma 
que “o processo penal em um 
Estado de Direito não somen-
te deve procurar o equilíbrio 
entre a busca da verdade e a 
dignidade dos acusados, mas 
também deve entender a ver-
dade mesma, não como uma 

verdade absoluta, mas como o 
dever de apoiar uma condena-
ção somente quando, indubitá-
vel e intersubjetivamente, pos-
sa se dar como provado o fato. 
Tudo o mais é puro fascismo e 
representa a volta aos tempos 
da Inquisição, dos quais se su-
põe termos felizmente saído”5.

Mais grave ainda é quando 
se busca a verdade material ou 
substancial, certamente aque-
la “carente de limites e alcançá-
vel a partir de qualquer meio, 
degenerando-se para um juízo 
de valor amplamente arbitrá-
rio do fato, e resultando inevi-
tavelmente numa concepção 
autoritária e irracionalista do 
processo penal”6.

Não esqueçamos, afinal, 
conforme ensina Jacinto Cou-
tinho, que “o discurso sobre 
a Verdade/verdade é eficaz e 
seduz as pessoas que buscam 
nele o arrimo necessário para 
sua segurança”7.

Portanto, em definitivo, não 
se pode, num processo acusa-
tório, permitir um agir de ofício 
por parte do magistrado, ainda 
mais para decretar uma prisão 
provisória de ofício; do con-
trário, voltaremos aos tempos 
medievais, onde se condenava 
a partir de um processo conce-
bido sob os auspícios do princí-
pio inquisitivo, caracterizado, 
como diz Ferrajoli, por “uma 
confiança tendencialmente ili-
mitada na bondade do poder e 
na sua capacidade de alcançar 
a verdade”, confiando-se, inge-
nuamente, “não somente a ver-
dade, como também a tutela do 
inocente, às presumidas virtu-
des do poder que julga”8.

Destarte, permitir que o juiz 
decrete de ofício (ou converta, 

Ensina Jacinto Coutinho que 
“o discurso sobre a Verdade/

verdade é eficaz e seduz  
as pessoas que buscam  

nele o arrimo necessário 
para sua segurança”

https://api.whatsapp.com/send?phone=554133234020&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download!%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?url= https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf%20&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download%20da%20edi%C3%A7%C3%A3o%20670
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf


TRIBUNA LIVRE

17REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

dá-se o mesmo) a prisão em fla-
grante em prisão preventiva re-
presenta uma séria ruptura com 
o princípio acusatório, fundante 
do sistema acusatório, além de 
comprometer irremediavelmen-
te a imparcialidade que deve 
nortear a atuação jurisdicional9.

Evidentemente, e para não 
confundir imparcialidade com 
neutralidade, “ainda que os 
princípios os vinculem, a neu-
tralidade política do intérprete 
só existe nos livros. Na práxis 

do direito ela se dissolve, sem-
pre. Lembre-se que todas as 
decisões jurídicas, porque jurí-
dicas, são políticas”10.

Dentro desta perspectiva, 
o sistema acusatório é o que 
melhor encontra respaldo 
em uma democracia, pois dis-
tingue perfeitamente as três 
funções precípuas em uma 
ação penal, a saber: o julgador, 
o acusador e a defesa. Tais su-
jeitos processuais devem estar 
absolutamente separados (no 

que diz respeito às respectivas 
atribuições e competência), de 
forma que o julgador não acu-
se nem defenda (preservando 
a sua necessária imparcialida-
de), o acusador não julgue e o 
defensor cumpra a sua missão 
constitucional de exercer a 
chamada defesa técnica.	 n

Rômulo de Andrade Moreira. Procu-
rador de Justiça do mp/ba. Professor 
de Direito Processual Penal da Univer-
sidade Salvador – unifacs.

NOTAS
1. LADURIE, E. Le Roy. Montaillon. Cátaros e 
católicos numa aldeia Occitana, 1294 à 1324. 
Lisboa: Edições 70, 2008, p. 10. Esta obra-prima 
relata a vida em uma pequena aldeia medieval 
de camponeses e de pastores, chamada Mon-
taillou, situada em um território hoje perten-
cente à França, e que foi objeto de um processo 
inquisitivo “extraordinariamente minucioso e 
exaustivo”, tornando-se, exatamente por isso, 
“a aldeia europeia e mesmo mundial mais co-
nhecida de toda a Idade Média!”.
2. BINDER, Alberto M. Iniciación al proceso 
penal acusatório. Buenos Aires: Campomanes 
Libros, 2000, p. 43.

3. SENDRA, Gimeno. Derecho procesal. Valen-
cia: Tirant lo Blanch, 1987, p. 64.
4. BARREIROS. José António Barreiros. Processo 
penal-1. Coimbra: Almedina, 1981, p. 13.
5. CONDE, Muñoz. Búsqueda de la verdad en 
el proceso penal. Buenos Aires: Depalma: 2000, 
p. 107.
6. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madrid: 
Editorial Trotta, 1998, pp. 44 e 45.
7. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. 
Quando se fala de verdade no processo penal, 
do que se fala? Disponível em: https://www.
conjur.com.br/2020-jun-26/limite-penal-quan-
do-verdade-processo-penal.  Acesso em 26 de 
junho de 2020.

8. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madrid: 
Editorial Trotta, 1998, p. 604.
9. Afinal, como diz Juan Montero Aroca, “en 
correlación con que la Jurisdicción juzga sobre 
asuntos de otros, la primera exigencia respecto 
del juez es la de que éste no puede ser, al mis-
mo tiempo, parte en el conflicto que se somete 
a su decisión.” (Sobre la Imparcialidad del Juez 
y la Incompatibilidad de Funciones Procesales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 186).
10. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso so-
bre a interpretação/aplicação do direito. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 51.

Gustavo Costa Ferreira MESTRE EM DIREITO PELA UFSC

NOVA LEI DE LICITAÇÕES: DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MEs E EPPs

A
nova lei disciplina a ma-
téria no seu art. 4º. Já de 
largada, ela afirma que os 
benefícios dos arts. 42 a 

49 da Lei Complementar 123/06 

(lc 123/06) se aplicam às licita-
ções e contratos regidos por ela.

Para a alegria daquelas em-
presas de médio e grande por-
te, o legislador corrigirá distor-

ções graves, hoje consagradas 
pela prática e jurisprudência 
especializadas.

Quem estuda o tema de li-
citações públicas ou o experi-

O sistema acusatório é o que melhor encontra respaldo em uma 
democracia, pois distingue perfeitamente as três funções precípuas 

em uma ação penal, a saber: o julgador, o acusador e a defesa
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menta no cotidiano sabe que se 
consolidou a interpretação de 
que o direito de preferência das 
mes e epps se aplica, inclusive, 
às contratações cujo valor do 
contrato supere os limites de 
enquadramento como micro-
empresa e empresa de pequeno 
porte, previstos no art. 3º da lc 
123/061. Isso mesmo: atualmen-
te, desde que presente a situa-
ção de empate ficto, uma me/
epp poderia lançar mão de tal 
direito de preferência em uma 
licitação cujo valor, por exem-
plo, fosse de R$ 15.000.000, ou 
seja, muito superior ao limite 
da lc 123/06, de R$ 4.800.000. 
Isso significa que uma empre-
sa pode usar tal benefício para 
adjudicar contrato que irá, de-
finitivamente, desenquadrá-la 
da condição de me/epp.

A jurisprudência do Tribu-
nal de Contas da União já rea-
firmou essa compreensão em 
mais de uma oportunidade. 
Cito como exemplo o Acórdão 
1819/2018-Plenário. Inclusive, o 
tema foi objeto de, pelo menos, 
um boletim de jurisprudência 
da corte de contas, o de 231/2018.

Essa orientação sempre me 
pareceu contraintuitiva, ilógica 
e avessa à finalidade inerente 
ao tratamento favorecido esta-
belecido pela lc 123/06, por for-
ça do art. 170, ix, da Constituição 
da República. O objetivo nunca 
foi criar um privilégio odioso 
em detrimento das empresas 
com outros portes maiores.

Seja como for, com a nova 
Lei de Licitações, o direito de 
preferência não poderá ser 

avocado em contratos cujo 
valor estimado for superior à 
receita bruta máxima para fins 
de enquadramento como em-
presa de pequeno porte – hoje, 
R$ 4.800.000, nos termos do 
art. 3º, ii, da lc 123/06. É o que 
está previsto no art. 4º, § 1º, i e 
ii. Para contratações com pra-
zo de vigência superior a um 
ano, o valor a ser considerado 
na aplicação desse dispositivo 
será o valor anual do contrato 
(art. 4º, § 3º).

O benefício só poderá ser 
utilizado se a me ou a epp não 
tiver firmado, no ano-calendá-
rio de realização da licitação, 
outros contratos que soma-
dos extrapolem o limite da lc 
123/06, conforme estatui o art. 
4º, § 2º, da nova lei. Trata-se de 

mais uma notícia acalentadora 
às empresas de médio e grande 
porte.

Atualmente, o critério uti-
lizado para fins de aplicar, ou 
não, o direito de preferência 
em licitações é a receita bru-
ta auferida no ano-calendário 
(Acórdão 298/2011-Plenário, 
tcu). Utiliza-se o mesmo cri-
tério da lc 123/06, o qual não 
está, portanto, relacionado 
com o valor dos contratos fir-

mados.  Foca-se no passado, 
não no presente.

Com base no entendimento 
atual, uma epp, por exemplo, 
poderia fazer uso do direito de 
preferência em quatro licita-
ções de R$ 5.000.000 no mes-
mo mês, desde que sua receita 
bruta já auferida até aquele 
momento não supere o teto da 
lc 123/06.

A partir da nova Lei de Li-
citações, haverá uma mudan-
ça de perspectiva, do passado 
para o futuro – art. 4º, § 2º. Será 
necessário analisar os contra-
tos firmados no ano-calendá-
rio da licitação. Se a soma deles 
extrapolar o limite, a me/epp 
poderá participar da licitação, 
mas não poderá gozar do tra-
tamento diferenciado. Inclu-
sive, a administração deverá 
exigir declaração da licitante 
atestando a observância dessa 
condição.

Assim, pode existir, na prá-
tica, uma empresa que, apesar 
de se enquadrar no conceito 
de micro ou pequeno porte no 
momento da participação da 
licitação, não poderá fazer uso 
do tratamento diferenciado 
previsto na lc 123/06 para as 
licitações.

E aí, você continua achando 
que a nova Lei de Licitações só 
merece críticas?	 n

Gustavo Costa Ferreira. Mestre em 
Direito pela ufsc. Advogado especia-
lista em Licitações e Contratações 
Públicas, Saneamento Básico e Direito 
Administrativo Sancionador.

NOTA
1. Atualmente, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 360.000,00, em cada ano-calendário, para 

as MEs, e receita bruta igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00, em cada ano-calendário, para as 

EPPs, nos termos do art. 3º, I e II, respectiva-
mente, da LC 123/06.

O critério utilizado  
para fins de aplicar,  
ou não, o direito de 

preferência em licitações  
é a receita bruta auferida  

no ano-calendário
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Jean Rommy Jr. ADVOGADO 
Eliana Carneiro ADVOGADA

A PANDEMIA, O DELIVERY E O ENTREGADOR

D
esde fevereiro de 2020 o 
brasileiro sofre as con-
sequências da pandemia 
do novo coronavírus. No 

primeiro semestre do ano pas-
sado, o isolamento social foi a 
principal medida tomada pelos 
governantes para evitar a dis-
seminação do vírus e o colapso 
do sistema de saúde. Tomado 
pelo medo da nova doença, o 
brasileiro deixou de realizar 
atividades simples, como ir ao 
mercado, farmácia, restauran-
tes, ou até mesmo ao petshop.

A alternativa dos empresá-
rios e dos próprios consumi-
dores foi a busca pelo serviço 
de delivery. Inúmeros são os 
estabelecimentos que hoje so-
brevivem graças ao sistema de 
entrega. Assim, a população, 
mesmo que socialmente iso-
lada, permaneceu consumin-
do por intermédio da entrega 
de produtos e serviços, o que 
manteve uma fatia do merca-
do aquecido mesmo em meio 
à crise.

Segundo pesquisa realizada 
pela Mobills, startup de gestão 
de finanças pessoais, as vendas 
por delivery cresceram quase 
100% entre janeiro e maio de 
2020. A empresa analisou da-
dos de mais de 160 mil usuários 
e constatou que os gastos com 
os principais aplicativos de 
entregas (Rappi, Ifood e Uber 
Eats) cresceram 94,67% no pe-
ríodo de pandemia.

Consequentemente, ao lado 
do crescimento do delivery, 
aumenta também a oportu-
nidade para os maiores res-
ponsáveis pela conexão entre 
empresas e consumidores: os 
entregadores. De acordo com 
dados divulgados pela Federa-
ção Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fe-
nabrave), as vendas de motos 
cresceram 85,6% em julho de 
2020.

Infelizmente, com maior 
número de veículos no trânsi-
to, maior a quantidade de aci-
dentes. Além disso, em geral, 
quando a colisão envolve um 
motociclista, as consequências 
são piores.

Segundo o balanço do 
bpmtran (Batalhão da Polícia 
Militar de Trânsito), o ano de 
2020 teve 3,4 mil acidentes com 
motocicletas em Campo Gran-
de, dos quais a maior parte (2,9 
mil) teve vítimas, e em pelo 
menos 46 houve mortes. Em 
alguns casos, as lesões dos mo-
tociclistas são permanentes, 
causando afastamento de suas 
funções e até mesmo a impos-
sibilidade de exercício de qual-
quer trabalho.

Entre os direitos e garantias 
para quem se envolve em al-
gum acidente de trânsito está 
o seguro dpvat. Porém, mui-
to além disso, existem outros 
meios de ter os danos repara-
dos e até mesmo uma pensão 
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arbitrada, como, por exemplo, 
no caso de invalidez.

São trabalhadores que arris-
cam a vida diariamente para 
garantir que a população rece-
ba produtos sem sair de casa. 
A contribuição vai do giro da 
economia até a garantia de iso-

lamento e melhora na saúde 
pública.

O cidadão que se envolver em 
acidente de trânsito e suportar 
danos em razão disso deve bus-
car ter seus direitos garantidos. 
O juizado de trânsito da capital 
é uma alternativa e atende as 

demandas mais simples, mas é 
sempre recomendável consul-
tar um advogado de confiança 
para ter a melhor orientação de 
como proceder.	 n

Jean Rommy Jr. Advogado. Professor. 
Eliana Carneiro. Advogada.

Sérgio Henrique Salvador MESTRE EM DIREITO (FDSM)

O INSS DE 2021 E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CAOS

H
á muito, sabe-se do cru-
cial papel do inss com 
relação aos sofridos tra-
balhadores brasileiros, a 

sua importância, o seu tama-
nho e sua grandeza em termos 
de gestão de benefícios previ-
denciários, notadamente em 
um país de excluídos com no-
tórios dilemas sociais. Verdade 
que é o campeão do Judiciário, 
vale dizer, o primeiro da lista 
dos maiores demandados da 
justiça1, demonstrando clara-
mente que sua atuação já dei-
xava a desejar, infelizmente.

Ainda que sua atuação insti-
tucional nacional sempre tenha 
sido alvo de midiáticas críticas, 
com alardeada relativização de 
suas atividades, associado a po-
lêmicas diversas, como sonega-
ções, erros e abusos, por certo 

vale anotar sua relevância no 
contexto social e o seu papel de 
concretizar um pacto jurídico 
de direitos e deveres.

Essencialmente, o inss pos-
sui papel de destaque ao gerir 
prestações previdenciárias en-
quanto uma das facetas do não 
menos conhecido e não menos 
complexo Regime Geral de 
Previdência Social, o popular 
rgps, o maior de todos os regi-
mes, abriga os trabalhadores 
da iniciativa privada.

De fato, o rgps traz em seu 
bojo um pacote de prestações, 
conforme art. 18 da Lei 8.213/91, 
significativos da essência da 
previdência social, genuína 
técnica constitucional de pro-
teção social.

Ao se falar em gestão, é na-
tural que se espere a eficiência 

do sistema, que se veja o fun-
cionamento do órgão e que se 
vislumbre o atendimento de 
seus destinatários. Evocam-se 
aqui pretensões mínimas, sem 
falar de outras, de legal obriga-
toriedade, mas que há muito se 
distanciam dos trabalhadores 
brasileiros.

Infelizmente, o que se vê 
atual men te é de triste registro 
e reflexão. Filas e filas, omis-
sões, erros, abusos, indefini-
ções, deficiente funcionamen-
to do sistema, virtualização em 
massa e em excesso do acesso 
de seus serviços, falta de clare-
za, falta de servidores, trans-
parência de seus atos, poucas 
agências, desvios de funções, 
enfim, um pouco do que se vê 
em 2021 da autarquia previden-
ciária. Triste cenário, sobretu-

Segundo pesquisa realizada pela Mobills, startup de gestão  
de finanças pessoais, as vendas por delivery cresceram 

quase 100% entre janeiro e maio de 2020
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do aos mais necessitados, de-
samparados, desempregados 
e outros excluídos integrantes 
do rgps que, apesar da incon-
troversa filiação contributiva, 
testemunham um autêntico 
caos institucionalizado.

E os registros, repercussões 
e comentários sobre a morosi-
dade explícita da autarquia são 
corriqueiros2, 3, 4, estimando-se 
no início de 2021 um passivo de 
1,7 milhão de pedidos existen-
tes em uma volumosa fila. Um 
verdadeiro caos, com chancela 
oficial do Estado, que sequer 
apresenta um plano nacional 
emergencial de solução a esse 
falido cenário, ou alternativas 
que atenuem a triste realidade 
dos nacionais, notadamente 
em tempos de pandemia, em 
épocas de desemprego sob lar-
ga escala, além da insegurança 
econômica que efusivamente 
assusta a sociedade brasileira.

 E mais, assiste-se tudo de 
forma passiva, sem qualquer 
revolução social ou mobiliza-
ção coletiva para a busca de 
melhorias do sistema ou, quan-
do muito, de respostas aos gra-
ves problemas visualizados.

Certo é que nesse triste con-
texto tão somente se acentua 
uma gigante judicialização, 

travando o Judiciário e reafir-
mando cada vez mais a posição 
de destaque negativo do inss, 
ao continuar sendo o grande 
vilão judicial.

De outro lado, funciona-
mento há sim e em grandes 
passos em atos administrati-
vos pró-instituto, com ímpeto 
arrecadatório e com vistas a 
cessar prestações, de inopino, 
muitas das vezes em despa-
chos infundados, pessima-
mente instruídos e sem ob-
servância do contraditório e 
devido processo legal, enquan-
to garantias constitucionais 
fundantes. A exemplo, a co-
nhecida operação “pente fino” 
e suas várias fases, sempre 
com o desejo desenfreado de 
cessar prestações, a qualquer 
custo, em atos e procedimen-
tos internos de questionável 
constitucionalidade e legalida-
de, inserindo beneficiários em 
uma relação administrativa 
desproporcional e aviltante.

Este é o cenário atual, real e 
vivo, infelizmente! Um visível 
caos oficial, institucionalizado 
e no divórcio dos sentimentos 
de justiça social a que o hori-
zonte de 1988 traçou no solo 
pátrio, inclusive quando da 
criação do próprio inss.

Espera-se seu pleno funcio-
namento, estruturado, transpa-
rente, próximo de seus destina-
tários e, acima de tudo, acessível 
e funcional, sob pena de perma-
necer em destaque no ranking 
dos mais procurados pela justi-
ça, em um atestado claro de que 
sua existência deve ser urgen-
temente repensada.

Em um ano pós-reforma, em 
virtude das grandiosas mudan-
ças da ec 103/19, com regras de 
transição, novos requisitos e 
outros aspectos, ganha o inss 
inusitada importância, a ponto 
de bem gerir os interesses de 
seu público-alvo, em tempos de 
exclusão e necessidade, sob os 
ares constitucionais e aos ideais 
de justiça social, o que até então 
está bem longe de ocorrer.	 n
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NOTAS
1. https://memoria.ebc.com.br/2012/10/inss-
-lidera-lista-do-cnj-com-os-maiores-litigantes-
-do-pais
2. ht tps : / /agora . fo lha .uo l . com.br /g ra -
na/2021/02/fila-do-inss-recua-mas-ainda-supe-
ra-17-milhao-de-pedidos.shtml

3. https://economia.ig.com.br/2021-01-02/
inss-tem-mais-de-17-milhao-de-pedidos-na-
-fila-espera-dura-mais-de-6-meses.html
4. https://extra.globo.com/economia/inss-tem-
-mais-17-milhao-de-processos-na-fila-de-es-

pera-para-concessao-de-beneficios-24887111.
html

O INSS possui papel de destaque ao gerir prestações previdenciárias enquanto 
uma das facetas do não menos conhecido e não menos complexo Regime 
Geral de Previdência Social abriga os trabalhadores da iniciativa privada
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“TEMOS UMA BALBÚRDIA 
NA LEGISLAÇÃO 

ELEITORAL”
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA 

ADVOGADO E PROFESSOR DE DIREITO

O
advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira é um dos quatro convidados pelo pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (pp-al), para integrar o grupo de tra-
balho que presta consultoria na reforma da legislação eleitoral. Professor de pro-
cesso civil no Instituto Romeu Bacellar, Casagrande Pereira foi eleito recentemente 
coordenador geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (abradep) e 

é autor do Tratado de Direito Eleitoral, em oito volumes, em conjunto com o advogado e pro-
fessor Walber Agra e o presidente do stf, ministro Luiz Fux. Nesta entrevista, Casagrande 
Pereira afirma que a grande missão do grupo  reunido na Câmara é dar uma nova feição ao 
Código Eleitoral de 1965, ainda em vigor, descartando o que não serve mais, trazendo para o 
código as leis dispersas e criando novas regras. Para o entrevistado, o Brasil tem o sistema 
de campanha mais regulado do mundo: “É algo esquizofrênico”, diz, a ponto de a legislação 
eleitoral definir a dimensão dos adesivos fixados em bicicletas. Ele também critica a decisão 
do stf que fez ressurgir o financiamento público das campanhas eleitorais. Para Casagran-
de Pereira, este foi um caso clássico de ativismo indesejado. E defende um meio termo, im-
pondo limites rígidos ao financiamento privado, mas não o proibindo. Sobre as mudanças 
efetivas no Código Eleitoral, afirma que é possível levar adiante a reforma da legislação sem 
que isso implique um embate com os políticos que temem não sobreviver a modelos novos. 
A saída, segundo ele, é avançar em temas sensíveis, que demandam aprimoramento. É o caso 
do sistema de inelegibilidade, do financiamento de campanha, da propaganda eleitoral e da 
área de processo eleitoral, hoje totalmente desorganizada.

A legislação eleitoral hoje está dispersa na Constituição de 1988, no Código Eleitoral de 
1965 e em várias outras leis. O grupo de trabalho pretende apresentar proposta para uni-
ficar essas normas?
Hoje temos uma balbúrdia legislativa. O que está sistematizado, o Código Eleitoral de 1965, 
está muito defasado. E o que tem de mais novo, toda legislação pós-Constituição de 1988, 
está distribuído em previsões legais assistemáticas. A ideia é separar o que há de melhor, 
descartar o que não serve e criar regras, reunindo tudo em um novo Código Eleitoral. Há 
mais de cem professores trabalhando nisso, todos coordenados pela deputada Margarete 
Coelho (pp-pi). É uma chance de ouro para darmos um enorme salto de qualidade na segu-
rança jurídica das regras eleitorais brasileiras.
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Em tese, as resoluções do tse deveriam por-
menorizar e esclarecer as leis, mas acabam 
extrapolando essa função e criando direitos e 
obrigações. Como evitar isso?
Há dois consensos na doutrina. O primeiro está 
em apontar que o tse avançou excessivamen-
te no seu poder regulamentar. O segundo, pa-
radoxalmente, está em reconhecer que, sem as 
resoluções do tse, não é possível realizar elei-
ções no Brasil. E o tse não está confortável em 
ter que editar múltiplas resoluções analíticas a 
cada eleição, invadindo áreas de reserva legal, 
por expressa disposição do art. 22, inciso I, da 
Constituição Federal. A ideia é promover uma 
importação crítica de muitos pontos das reso-
luções para o novo Código Eleitoral. Com isso, 
desidratamos o excessivo poder regulamentar 
do tse e entregamos à democracia brasileira 
mais segurança jurídica, com a estabilização 
das regras. 

O que pode ser modificado na 
legislação eleitoral sem que 
implique também uma refor-
ma política?
Há uma distinção, nem sempre 
muito nítida, entre o que é re-
forma política e o que é aprimo-
ramento da legislação eleitoral. 
A reforma política quase sempre pressupõe a 
necessidade de emenda constitucional, com 
quórum alto e enorme controvérsia política. É 
muito difícil fazer reforma política desde Clís-
tenes, na Grécia, como nos conta o inglês Roger 
Osborne [autor de Civilização, Bertrand Brasil, 
2016]. Mudanças no sistema eleitoral e partidá-
rio não são neutras e, por isso, mobilizam os po-
líticos, que temem não sobreviver nos modelos 
novos. É natural. Mesmo sem uma reforma po-
lítica é possível avançar em temas sensíveis que 
estão a demandar aprimoramento. Menciono 
aqui, como exemplos, o sistema de inelegibili-
dades, o financiamento de campanha e a propa-
ganda eleitoral, além de toda a área de processo 
eleitoral, que está totalmente desorganizada.

O voto facultativo é um dos temas que será 
abordado pelo grupo de trabalho? As sanções 
impostas aos cidadãos que deixam de votar, 

conforme dispõe o art. 7º do Código Eleitoral, 
não violam direitos fundamentais?
O tema do voto obrigatório está previsto na 
Constituição. E aí voltamos ao tema do quórum 
qualificado para mudanças. A democracia gre-
ga, desde Péricles, tratava o voto com um dever. 
Só que da democracia grega para cá existe um 
bom intervalo, convenhamos. Em outra ponta, a 
mais consolidada democracia moderna, a ameri-
cana, tem voto facultativo. E essa é a tendência 
no mundo inteiro. Na minha última pesquisa 
no site do idea, um instituto internacional de 
democracia, não havia mais do que vinte demo-
cracias com voto obrigatório. Hoje, enfim, preva-
lece o voto facultativo. Agora, tenho dificuldade 
em afirmar que o voto obrigatório seja uma vio-
lação a direito fundamental. Foi uma opção do 
constituinte originário que convive bem com o 
conjunto de direitos fundamentais. Além disso, 
a consequência de não votar é, a rigor, pagar 

uma multa de pouco mais de 
três reais. Com o pagamento da 
multa, as restrições do art. 7º do 
Código Eleitoral desaparecem. A 
transgressão do dever de votar é 
praticamente tolerada no Brasil, 
como sempre nos lembra o mi-
nistro Luís Roberto Barroso. De 
qualquer forma, a maioria que 

defende o voto obrigatório fala em transitorie-
dade. Cedo ou tarde, estou certo, chegaremos ao 
voto facultativo, deixando de tutelar o eleitor.

A evolução dos pleitos e a adoção de novas 
tecnologias apontam para o voto virtual no 
Brasil?
O surpreendente é que, ao mesmo tempo em 
que se discute virtualização das eleições, há 
quem ainda esteja apegado ao voto impresso. 
É quase um fetiche, costumo brincar. Tenho 
lido sobre as boas experiências na Colômbia, 
no Canadá, na Dinamarca e, especialmente, na 
Estônia, com o moderno e eficiente sistema de 
i-Voting. Já existem mecanismos muito avança-
dos de votação pela internet, com criptografia 
de ponta a ponta e até blockchain. Sou muito 
favorável à virtualização, mas não acho que 
exista disposição política para isso. O brasileiro 
é, sobretudo, um desconfiado.

A ideia é promover a 
importação das resoluções 

para o novo Código 
Eleitoral. Com isso, 

desidratamos o excessivo 
poder regulamentar do TSE
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A legislação prevê que só podem concorrer às 
eleições candidatos registrados por partidos. 
O grupo de trabalho irá discutir as candidatu-
ras independentes?
Outro tema que passa por emenda constitucio-
nal. Gostemos ou não, e eu particularmente não 
gosto, a Constituição Federal, no art. 14, prevê 
a necessidade de filiação partidária como uma 
condição de elegibilidade. Também não identi-
fico ambiente político para uma alteração desse 
impacto. É mais eficiente promover correções e 
incrementos infraconstitucionais. A deputada 
Margarete Coelho saberá ler o espaço político 
que temos para avançar. 

O stf errou ao ressuscitar no país o financia-
mento público de campanha?
Antes de tudo, acho que esse não deveria ter 
sido um movimento do Poder Judiciário. Foi um 
caso clássico de indesejado ativismo. A decisão 
acabou provocando a minirreforma eleitoral 
de 2015, com a proibição do financiamento de 
empresas. Acho um erro, mas devo reconhecer 
que, como estava antes, era ainda pior. Temos 
que achar um meio termo aí, conciliando finan-
ciamento pelas empresas, com limites rígidos. 
O atual sistema põe toda a energia dos partidos 
na eleição de deputados federais, responsáveis 
por definir o pedaço do rateio do financiamen-
to público (partidário e de campanha). Isso 
está gerando uma enorme distorção. Muitos 
partidos não querem mais disputar os cargos 
majoritários. O ponto é sensível, mas acho que 
merece revisão.

O excesso de restrições à propaganda partidá-
ria gerou mais prejuízos do que benefícios ao 
eleitor?
O Brasil tem o sistema mais regulado de cam-
panha eleitoral do mundo. É algo esquizofrê-
nico. No início da onda de restrições à propa-
ganda, lá em 2006, estava a ideia de controlar 
gastos. Depois evoluímos com o teto de gastos, 
inclusive item a item, o que dispensaria a su-
per-regulamentação da propaganda. Mas não 
dispensamos. Definir dimensão de adesivo 
para bicicleta, para citar um exemplo exótico 
da Lei Eleitoral, é uma vergonha. Temos que 
desidratar a disciplina da propaganda eleito-
ral, dando mais espaço para os candidatos. O 
limite deve estar exclusivamente no teto de 
gastos.

Onde a lei eleitoral avançou e onde retrocedeu 
nos dispositivos que permitem a cassação de 
mandatos ou inelegibilidade?
Acho que a Lei Eleitoral retrocedeu ao não per-
mitir a posse do segundo colocado em alguns 
casos de cassação. E também ao mandar espe-
rar o julgamento do recurso antes de afastar o 
cassado por cometimento de abusos eleitorais. 
E estou certo de que a Lei da Ficha Limpa mere-
ce um aprimoramento. Não há sentido no prazo 
único de oito anos para todas as inelegibilida-
des, para citar um exemplo óbvio. Espero que o 
Congresso avance nesses dois temas, mas a ma-
téria é bem controvertida, reconheço. O impor-
tante é fazer reformas incrementais no espaço 
político que houver no Congresso. n
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mitir a posse do segundo colocado em alguns 
casos de cassação. E também ao mandar espe-
rar o julgamento do recurso antes de afastar o 
cassado por cometimento de abusos eleitorais. 
E estou certo de que a Lei da Ficha Limpa mere-
ce um aprimoramento. Não há sentido no prazo 
único de oito anos para todas as inelegibilida-
des, para citar um exemplo óbvio. Espero que o 
Congresso avance nesses dois temas, mas a ma-
téria é bem controvertida, reconheço. O impor-
tante é fazer reformas incrementais no espaço 
político que houver no Congresso. n
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Q
ualquer análise que envolva a legislação trabalhista tem sido severamente desfocada 

pela crise ocasionada pela pandemia que abala o mundo há um ano e meio. No entan-

to, de tempos em tempos, acena-se com o fim da Justiça do Trabalho, tratando do tema 

como se ele fosse plausível. Não é.

As relações jurídicas envolvendo o trabalho vão perdurar, porque não há meio de 

transferir essa tarefa para outra área do direito. As especificidades que cercam o trabalho e o 

emprego necessitam, sim, de uma Justiça especial. Se em outros países encontraram-se meios di-

ferentes para as negociações, isso não significa um avanço. Às vezes, é exatamente o contrário.

Contudo, há um debate a ser feito e ele trata da liberdade nos acordos. Claro que com base 

no direito escrito, porque é o sistema do civil law que prevalece em nosso ordenamento. Em 

razão disso, as comparações com os eua, um país de direito costumeiro, parecem sempre incon-

sistentes. 

O caminho que cabe ao direito do trabalho e à justiça trabalhista deve seguir parâmetros 

consolidados há quase 70 anos, com a edição da clt. Isso não significa que devamos dar às costas 

para a nova era das relações entre empregado e empregador. E ela é baseada na segurança 

jurídica, ainda que, de fato, sejam necessárias adequações.

Tome-se como exemplo o período de férias. Antes da reforma trabalhista, de 2017, a lei 

obrigava o seu gozo em uma única vez, quando grande parte dos empregados preferia que as 

férias fossem divididas em dois períodos. Essa espécie de interferência do Estado era, por todos 

os ângulos, descabida.

Também era descabida a prevalência das leis trabalhistas sobre os acordos coletivos. Estes, 

quando agora firmados na mesa de negociação das empresas, predominam sobre a legislação, 

o que é natural se consideradas as especificidades dos setores da indústria, do comércio e dos 

serviços, que parecem alcançar uma diversidade sem fim.

Outro exemplo: é comum que os empregadores concedam benefícios a seus empregados na 

área de saúde. É o caso de empresas de grande porte que custeiam o plano de saúde sem exigir 

a contribuição mensal de seus funcionários descontada em folha de pagamento. Em recente jul-

gado, entretanto, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, 

determinou por unanimidade que o plano de saúde do empregado deveria ser incorporado à 

sua remuneração com todos os reflexos cabíveis. O mesmo ocorre quando a empresa paga o alu-

guel de empregado transferido para outra cidade. Trata-se de um benefício que, visto de outro 

modo, garante o emprego do funcionário. Quando a Justiça, entretanto, se apega ao entendi-

mento de que o aluguel deve ser incorporado ao salário in natura, o desestímulo fica evidente.

Há quinze incisos no art. 611-A, que flexibilizam as negociações e dão liberdade aos trabalha-

dores e à empresa para que individualizem seus acordos. A Justiça do Trabalho tem reconhecido 

que esse modelo vem suscitando a segurança jurídica necessária para que o país avance nas 

relações laborais. Há necessidade de ajustes, por óbvio. Mas eles serão contornados. Ou é o que 

se espera.
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DE PIRRO

Equilíbrio é a palavra-chave na Justiça do Trabalho. Se ela pende mais 

para um lado do que para o outro, tende a vencer a batalha, mas 

perder a guerra

E
is a grande questão: a 
competição está na raiz 
dos benefícios e malefí-
cios globais, e, sob qual-
quer ponto de vista, en-

frentar qualquer um deles, em 
se tratando de concorrência 
internacional, implica criar re-
lações de trabalho, que também 
geram desigualdades e confli-
tos. (O custo de um par de tê-
nis produzido na Índia e outro, 
idêntico, produzido nos eua. A 
convenção coletiva que rege as 
contratações de trabalhadores 
na região de Milão, no norte de 
Itália, e aquela que sequer foi 
firmada, como é o caso de Suazi-
lândia, país localizado na África 
Austral, onde as autoridades uti-
lizam leis antiterroristas para 
coibir movimentos sindicais.)

Em tese (repita-se: em tese), 
a competição é saudável na 

medida em que atua como 
agente que leva ao progres-
so e à transformação. Mas há 
senões imediatos. Se por um 
lado a economia se beneficia, 
por outro põe em xeque as re-
lações trabalhistas e as deman-
das na Justiça do Trabalho.

O desemprego (é fato) afeta 
praticamente todos os países. 
Mesmo economias mais robus-
tas – como as da China e dos eua 
– têm dificuldade em lidar com 
a demanda por vagas de traba-
lho, principalmente quando os 
avanços tecnológicos parecem 
resultar na queda precipitada 
da empregabilidade.

Em um cenário econômico 
motivado pela produtividade e 
competição, o que se verifica é 
uma tendência não de aumen-
to de mão de obra, mas de di-
minuição.

Estudiosos, como a ensaís-
ta francesa Viviane Forrester, 
falecida em 2013, afirmam que 
o mercado de trabalho nas úl-
timas décadas só necessita de 
20% da população ativa. No 
ensaio intitulado O Horror 
Econômico (Editora Unesp, 
2002, 154 págs.), Viviane faz 
um balanço da atual crise glo-
bal do trabalho e prenuncia 
tempos ruins. Para ela, a nova 
estrutura de produção global 
do capitalismo pós-industrial 
não será capaz de produzir em-
prego para a população ativa: 
“Uma quantidade importan-
te de seres humanos já não é 
mais necessária ao pequeno 
número que molda a economia 
e detém o poder”, afirma.

É um paradoxo conjuntural: 
a escalada desenvolvimentista 
da humanidade no último sé-

https://api.whatsapp.com/send?phone=554133234020&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download!%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?url= https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf%20&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download%20da%20edi%C3%A7%C3%A3o%20670
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf


Marcus Gomes  CAPA

29REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

culo a levou a um cenário em 
que se alcançam altos índices 
de produção com uma redução 
expressiva de mão de obra, o 
que foi possível pelos incontes-
táveis avanços da tecnologia.

Ex-ministro do tst, Carlos 
Alberto Reis de Paula sustenta 
que a questão, entretanto, não é 
apenas tecnológica. Diz respei-
to também à competição global: 

Se quisermos obter a fotografia 
verdadeira dos dias atuais temos de 
admitir que não são apenas as ino-
vações [tecnológicas e digitais] que 
levam ao desemprego. A competiti-
vidade internacional leva, também, 
a esse efeito, com o corte de pessoal 
nas grandes empresas.

Em um cenário pintado 
como apocalíptico, não é de se 
admirar que os empregados 
se coloquem no polo passivo 
de ações trabalhistas em con-
dição hipossuficiente e os sin-
dicatos percam o vigor e a au-
toridade que, antes, pareciam 
intimidadores. E quando não 
há nada a perder, as negocia-
ções se tornam ásperas. 

A alternativa para evitar 
o impasse nas relações tra-
balhistas, diz Reis de Paula, 

está no equilíbrio, na busca de 
soluções proveitosas e no res-
gate de um termo que, após a 
reforma trabalhista 2017, ficou 
desgastado: a flexibilização.

Em palestra proferida muito 
antes da reforma ser levada a 
cabo, o ex-ministro do tst já se 
mostrava um defensor da flexi-
bilização, desde que não fosse 
vista como instrumento para 
negação de direitos trabalhis-
tas, “mas como meio hábil para 
a sua adequação às sazonalida-
des dos modelos econômicos”.

E, claro, isso não significa 
tomar como referência os nú-
meros da produção chinesa, 
onde a relação custo-trabalho 
é a mais baixa possível e os 
direitos trabalhistas passam 
a ser descartáveis e descarta-
dos. Mas é aquele modelo que 
tem servido de base para que 
alguns, com brados retumban-
tes, defendam a extinção da 
Justiça do Trabalho.

Efetivamente, as leis traba-
lhistas não cuidam apenas dos 
interesses do trabalhador ou de 
um coletivo de trabalhadores. 
Também miram, e com olhos 
de lupa, o direito do emprega-
dor. De modo que pender para 

um lado ou para o outro acar-
retaria uma vitória de pirro nas 
relações econômicas. E isso sig-
nifica, como ensina a história, 
vencer a batalha mas inapela-
velmente perder a guerra.

Observe-se que a Consti-
tuição de 1988 procurou asse-
gurar, em seu art. 7º, garantias 
reais aos trabalhadores. Era o 
momento, como afirma Reis de 
Paula, em que a globalização e a 
tecnologia ganhavam impulso e 
inundavam o cenário econômi-
co de novas possibilidades. Os 
efeitos serviram de base para o 
necessário ajuste de interesses 
que constitui o grande desafio 
dos legisladores e governantes. 
Como resolver o conflito entre 
os direitos trabalhistas e o capi-
talismo tecnológico?

Juiz do trabalho e profes-
sor livre-docente da faculdade 
de direito da usp, Jorge Souto 
Maior, em seu blog (www.jorge-
soutomaior.com), assiduamen-
te atualizado, diz, sem poupar 
palavras, que a reforma tra-
balhista (Lei 13.467/17) “serviu 
apenas para prejudicar” a vida 
dos empregados, aumentando 
o poder e o ganho das grandes 
empresas.
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A generalização, entretanto, 
é temerária. Se houve desregu-
lamentação e fluidez excessiva 
nas relações de trabalho, há de 
se convir que isso não se conver-
teu, na prática, na abertura de 
vagas no mercado de trabalho. 
O desemprego, como atestam 
os números, e não considere-
mos aqui a crise sanitária que 
solapou as economias em todo 
o mundo, continua batendo na 
casa dos 14 milhões, e só não 
cresceu ainda mais porque a in-
formalidade preencheu lacunas.

Em uma economia em que 
as micro e pequenas respon-
dem por 53,4% do pib do co-
mércio e 22,5% da indústria, 
segundo números do Sebrae, 
é difícil pintar “empresários 
inescrupulosos” interessados 
apenas em seus ganhos.

Há que se encontrar alguma 
equidade nos interesses, e eles 
dizem respeito tanto ao empre-
gado, que necessita do salário, 
quanto ao empregador, que pre-
cisa manter sua empresa ativa.

As reclamações trabalhistas 
que advêm das relações entre 
empregado e empregador se-
riam, por óbvio, menos numero-
sas se a economia demonstrasse 
sinais positivos que resultassem 
no crescimento da oferta de 
emprego. Sem indicadores po-
sitivos não é só o trabalhador 
que sofre as agruras e as difi-
culdades da economia em pan-
darecos, mas também o empre-
gador que, mesmo em situação 
falimentar, ainda é etiquetado 
como um “burguês perdulário”.

Por certo que a Justiça do 
Trabalho não vive seus últi-
mos dias. A informação, pro-
pagada equivocadamente pelo 
ministro Luís Roberto Barroso, 
do stf, de que o Brasil é o cam-

peão dos processos trabalhis-
tas no mundo, vem sendo fre-
quentemente desmentida.

Desconsidere-se o fato de 
que o Brasil, em 2015, registrou 
2,6 milhões de reclamações na 
Justiça do Trabalho, enquanto 
a Espanha, por exemplo, com-
putou 1,6 milhão de casos no-
vos. O que deve ser levado em 
conta é a relação de processos 
trabalhistas por habitante. En-
quanto no Brasil a proporção é 
de 0,012 processos por habitan-
te (12 processos a cada mil), no 
país da Europa essa proporção 
é de 0,036 processo por habi-
tante (36 processos a cada mil), 
um número três vezes maior. 

Há quem sustente que as de-
ficiências da jurisdição traba-
lhista residem em sua própria 
estrutura, criada no governo 
de Getúlio Vargas, e inspirada 
na Carta del Lavoro de Beni-
to Mussolini, quando então a 
economia brasileira era fun-
damentalmente rural. A Con-
solidação das Leis do Traba-
lho (clt), portanto, teria sido 
assentada em um processo de 
semi-industrialização do país e 
se fixado em um modelo corpo-
rativista quando da necessida-
de de se buscar a solução dos 
conflitos originários do tra-
balho. Para se manter o clima 
de tranquilidade e segurança 
necessário entre empregado e 
empregador, o Estado chamou 
para si a responsabilidade de 
gerir os conflitos originários 
entre um e outro. Pois a reali-
dade econômica hoje é outra, o 
que provoca uma reflexão so-
bre a Justiça do Trabalho e seu 
papel na sociedade. Que não se 
propague a ideia de que o tra-
balhador é sempre a vítima e o 
empresário sempre o algoz. 

Sobre este último, aliás, o 
advogado catarinense Pedro 
Cascaes Neto, que é membro 
da Comissão Nacional de Di-
reito Empresarial da oab na-
cional, faz algumas reflexões.  
Para ele, a imagem de que o 
empreendedor é um vilão é 
histórica, ou seja, tem raízes no 
conceito de que o lucro é peca-
do e de que as relações entre o 
capitalista e o governo é sem-
pre viciada. 

Na Alemanha [onde a legislação 
trabalhista é uma das mais protetivas 
no mundo], o sujeito que empreen-
de e não dá certo, é considerado um 
herói por conta de sua iniciativa. No 
Brasil, é um vilão. Pois o empresário 
não é anjo nem vilão. Ele faz contas.

À Justiça do Trabalho, por-
tanto, cabe estabelecer o equilí-
brio entre as partes, condenan-
do quando se trata de reparar 
erros, inocentando quando é o 
caso de conter os abusos, aco-
lhendo o acordo quando este 
é plausível. A legislação traba-
lhista não tem a missão ape-
nas de proteger o trabalhador. 
Ela também fixa limites para 
aquele que irá empregar e isso 
garante a segurança jurídica 
nas relações laborais.

 Imaginar que se trata de 
um cenário de faroeste, de ban-
didos e mocinhos, de poder e 
obediência pode remeter aos 
primórdios da revolução indus-
trial, mas não a uma sociedade 
moderna que instituiu parâme-
tros, criou salvaguardas e teceu 
uma rede de proteção necessá-
ria ao mercado de trabalho, à 
seguridade social e à economia. 
Sim, trata-se de uma interde-
pendência. E é este o conceito 
que define a riqueza das nações 
ou a sua derrocada. n

garantetibirica.com.br 
17 3364 6667 •  17 99680 1623

O condomínio não precisa mais se 

preocupar com a emissão dos boletos, 

controle dos pagamentos e cobrança 

dos inadimplentes. 

A COBRANÇA GARANTIDA 

É BOA PARA TODOS. 

RECEBIMENTO 

DE 100% DA 

RECEITA GARANTIDO 

EM CONTRATO.

Com a Garante Tibiriçá tudo funciona. Sem 

inadimplência acabam as preocupações no 

pagamento de funcionários e fornecedores. 

Com isso, o condomínio mantém toda a 

praticidade de ter profissionais cuidando 

da manutenção e da conservação.

MORAR EM 

CONDOMÍNIO 

GARANTIDO É

Ter + 
 Praticidade

https://api.whatsapp.com/send?phone=554133234020&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download!%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?url= https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf%20&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download%20da%20edi%C3%A7%C3%A3o%20670
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf


garantetibirica.com.br 
17 3364 6667 •  17 99680 1623

O condomínio não precisa mais se 

preocupar com a emissão dos boletos, 

controle dos pagamentos e cobrança 

dos inadimplentes. 

A COBRANÇA GARANTIDA 

É BOA PARA TODOS. 

RECEBIMENTO 

DE 100% DA 

RECEITA GARANTIDO 

EM CONTRATO.

Com a Garante Tibiriçá tudo funciona. Sem 

inadimplência acabam as preocupações no 

pagamento de funcionários e fornecedores. 

Com isso, o condomínio mantém toda a 

praticidade de ter profissionais cuidando 

da manutenção e da conservação.

MORAR EM 

CONDOMÍNIO 

GARANTIDO É

Ter + 
 Praticidade

http://www.garantetibirica.com.br/


32 REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

CAPA

Tatiana Lazzaretti Zempulski ADVOGADA E PROFESSORA DE DIREITO

POR QUE ATACAR A 
JUSTIÇA DO TRABALHO?

Nos EUA, ao ajuizar uma ação, o trabalhador pode representar  

todos os empregados que estão ou estavam em idêntica situação  

de fato e de direito

pagamento integral de verbas 
rescisórias e sem negociação 
coletiva. A decisão foi proferida 
em decorrência do ajuizamen-
to de uma ação civil pública, 
proposta pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho do Estado do 
Rio de Janeiro (mpt, 2021).

A surpresa não foi estrita-
mente a sentença, que pode ser 
modificada pelas instâncias su-
periores, porém o que causou 
desconforto foi a crítica publi-
cada em artigo escrito por Otá-
vio Torres Calvet, juiz do traba-
lho. No texto, o autor analisa os 
fundamentos da decisão que 
levou à condenação em dano 
moral coletivo no valor de R$ 17 
milhões, além da manutenção 
dos empregos, ressaltando que 

a forma de pensar da juíza senten-
ciante ainda é comum na magistratu-
ra trabalhista, logo não vai aí nenhu-

ma crítica pessoal. A ideia é fazer uma 
catarse coletiva, eis que orgulhosa-
mente integro os quadros da Justiça 
do Trabalho (Calvet, conjur, 2021).

No dia 14 de março de 2020, 
o Frigorífico jbs foi condenado 
pelo surto de covid-19 ocorrido 
em uma unidade estabelecida 
no município de São Miguel do 
Guaporé, no estado de Rondô-
nia. Alegou-se falta de aplica-
ção de medidas eficazes contra 
a disseminação do vírus na 
empresa (mpt, 2021).

Percebe-se que os próprios 
magistrados têm entendimen-
tos diferentes, o que faz parte 
do debate e das provas trazidas 
para o processo do trabalho. 
Entretanto, decisões como a ex-
posta anteriormente não são o 
dia a dia da Justiça do Trabalho.

Tais decisões coletivas não 
são a maioria das ações, pois, em 

C
ríticas à Justiça do Tra-
balho vêm acontecen-
do desde a sua criação. 
Vários segmentos da 
sociedade a denomi-

nam vilã, destruidora de po-
bres empresas que não con-
seguem dar continuidade ao 
seu funcionamento por culpa 
dos trabalhadores e das ações 
ajuizadas no foro trabalhista, 
e um dos motivos pela falta de 
interesse em investimentos in-
ternacionais no Brasil.

Recentemente uma grande 
polêmica envolveu a Justiça do 
Trabalho com relação à conde-
nação da rede de churrascarias 
Fogo de Chão, que foi senten-
ciada ao pagamento de R$ 17 
milhões relativos à indenização 
por dano moral motivada pela 
demissão de 112 empregados, 
em plena crise sanitária, sem o 
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pesquisa realizada pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho, publi-
cada em 31 de dezembro de 2020, 
temos um ranking com as em-
presas que têm o maior número 
de ações tramitando na esfera 
trabalhista. Quem são elas?

De acordo com o tst, lidera 
o ranking a Petrobras – 9.670 
novos processos; na segun-
da posição, temos o Banco do 
Brasil – 7.684 novos processos; 
em terceiro lugar, o Banco Bra-
desco – 6.903 novos processos; 
em quarto lugar, os Correios – 
6.827 processos; em quinto lu-
gar, a União – 5.820 processos; 
em sexto lugar, o Estado do Rio 
de Janeiro – 4.781 processos; e a 
lista segue trazendo empresas 
públicas, privadas e órgãos da 
administração direta que fo-
ram processadas pelos traba-
lhadores (tst, 2020).

O maior percentual de pro-
cessos é contra entes da ad-
ministração pública direta e 
indireta, decorrente de ações 
ajuizadas por empregados pú-
blicos e trabalhadores terceiri-
zados contratados por meio de 
terceirização de serviços. Quais 
são os principais pedidos feitos 
nas reclamatórias trabalhistas?

Segundo análise feita pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, 
no ano de 2020, 46.113 proces-
sos foram ajuizados pela falta 
de pagamento de horas extras; 
39.159 decorrem de negativa 
de prestação jurisdicional; e 
38.394 foram ajuizados por to-
madores de serviços e entes 
públicos (tst, 2020). 

Ouvimos críticas de mem-
bros do Poder Judiciário, do 
Poder Executivo e do Poder 
Legislativo de que a Justiça do 
Trabalho deveria ser extinta. 
O discurso é sempre o mesmo: 

por que manter um órgão tão 
paternalista que só defende o 
trabalhador?

A Justiça do Trabalho brasi-
leira é órgão do Poder Judiciá-
rio criado em 1946. Até então, 
as reclamações contra empre-
gadores eram resolvidas no 
Ministério do Trabalho, órgão 
administrativo e não judicial.

O discurso daqueles que abo-
minam a Justiça do Trabalho 
traz, em seu cerne, o desprezo 
por uma instituição especiali-
zada, que julga litígios decor-
rentes do contrato de trabalho.

Não nos enganemos. A 
reforma trabalhista (Lei 
13.467/17) foi pensada para en-
fraquecer a possibilidade do 
acesso à justiça pelo traba-
lhador. Ou seja, houve, deli-
beradamente, uma tentativa 
de acabar com o que resta de 
justiça social na esfera traba-
lhista. E ela continua a ganhar 
dimensões assombrosas.

As vozes que gritam con-
tra a Justiça do Trabalho di-
zem que ela sempre beneficia 
o empregado e que isso não 
ocorre, por exemplo, nos Esta-
dos Unidos da América, onde o 
número de ações é bem menor. 
Ora, bem se vê que não conhe-
cem o processo do trabalho no 
Brasil nem nos eua. A imagem 
disseminada é a de que o em-
pregado, um mal-intencionado 
profissional, é sempre bem-su-
cedido em suas reclamações. 
Isso é uma afirmação falaciosa. 

Também se alega que a Jus-
tiça do Trabalho é um produto 
tipicamente brasileiro, e que 
em outros países, especialmen-
te nos eua, modelo do capitalis-
mo moderno, as reclamações 
trabalhistas têm pouca ou ne-
nhuma importância. 

 O discurso daqueles 
que abominam a Justiça 

do Trabalho traz, em 
seu cerne, o desprezo 

por uma instituição 
especializada, que julga 

litígios decorrentes 
do contrato de 

trabalho. Não nos 
enganemos. A reforma 
trabalhista foi pensada 

para enfraquecer 
a possibilidade do 

acesso à justiça pelo 
trabalhador. Ou seja, 

houve, deliberadamente, 
uma tentativa de acabar 

com o que resta de 
justiça social na esfera 

trabalhista 
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Afirma Cássio Casagrande, 
especialista no assunto:

É fato que, nos EUA, o número 
de ações trabalhistas é menor que 
no Brasil. Mas isto se deve, antes de 
tudo, a uma característica que qual-
quer processualista conhece: na-
quele país, a ação trabalhista típica 
é uma class action, isto é, uma ação 
coletiva. Ou seja, o trabalhador, ao 
ajuizar uma ação, pode representar 
todos os demais empregados e ex-
-empregados que estão ou estavam 
em idêntica situação de fato e de di-
reito (e os trabalhadores represen-
tados sequer precisam anuir com 
o ajuizamento da ação, pois eles 
automaticamente são considerados 
como parte no processo), 

Trata-se, portanto, como afir-
ma ele, de algo que aqui denomi-
namos “substituição proces sual”, 
porém de maneira ampliada.

Em uma única ação litigam de 
fato centenas ou milhares de traba-
lhadores, o que faz com que as ações 
atinjam valores estratosféricos. De 
acordo com o site law360.com, as 
empresas americanas pagaram no 
ano de 2015 aproximadamente 2,5 
bilhões de dólares apenas em acor-
dos judiciais trabalhistas na Justiça 
Federal relativos a processos coleti-
vos (class actions) de horas extras.

Fala-se em “custo Brasil”. 
Pois imagine o “custo eua” que 
isso representa.

E esse dado não abrange, de 
maneira alguma, ações rela-
tivas a outras matérias. Tam-
pouco às relacionadas à justiça 
dos estados em organismos ex-
trajudiciais (law enforcement 
agencies) ou em audiências de 
arbitragem que, aliás, são mui-
to comuns naquele país.

“Para os que, ainda assim, 
continuam a achar a criação 

judicial do direito do trabalho 
brasileiro excessiva”, diz Casa-
grande, 

recorremos também aos núme-
ros: no período 2009-2016, a Supre-
ma Corte dos EUA julgou o mérito 
de 62 casos envolvendo questões 
trabalhistas, sendo que todos eles 
passaram a ser precedentes vincu-
lantes (cerca de 10% dos casos jul-
gados pela Suprema Corte a cada 
ano estão relacionados a causas 
trabalhistas). Ou seja, uma média 
de 8,85 ao ano, enquanto a média de 
criação de súmulas pelo TST é de 
9,62 súmulas por ano: nada muito 
diferente. Observe-se que a com-
paração é cabível, porque nos EUA 
a Suprema Corte não apenas inter-
preta a Constituição, como também 
tem a função de uniformizar a in-
terpretação da legislação federal, 
inclusive a trabalhista.

Eis alguns exemplos concre-
tos de class actions trabalhis-
tas nos eua: em 2006, segundo 
Casagrande, 

a IBM pagou 65 milhões de dóla-
res em uma ação trabalhista relativa 
a horas extras não pagas. Em 2014, 
a justiça estadual da Pensilvânia 
condenou o Walmart a pagar 188 mi-
lhões de dólares pelo não pagamen-
to de horas extras e pela supressão 
de intervalos intrajornada. A deci-
são, para quem não se recorda, bene-
ficiou 187 mil trabalhadores, embora 
fosse considerada uma única ação 
trabalhista. Em 2016, a Amazon con-
cordou em pagar 3,7 milhões de dó-
lares aos trabalhadores do estado de 
Illinois. O valor estava relacionado 
aos minutos que os empregados gas-
tam em inspeções de segurança ao 
início e término da jornada de traba-
lho. Em 2017, foi a vez da Disney, em 
acordo homologado na Justiça da 
Califórnia, pagar 100 milhões de dó-
lares aos seus animadores. O motivo 

 No período 2009-
2016, a Suprema 
Corte dos EUA julgou 
o mérito de 62 casos 
envolvendo questões 
trabalhistas, sendo que 
todos eles passaram 
a ser precedentes 
vinculantes (cerca de 
10% dos casos julgados 
pela Suprema Corte 
a cada ano estão 
relacionados a causas 
trabalhistas). Ou seja, 
uma média de 8,85 ao 
ano, enquanto a média 
de criação de súmulas 
pelo TST é de 9,62 
súmulas por ano: nada 
muito diferente 
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não era nem um pouco nobre e, cer-
tamente, mal-intencionado: formar 
um cartel com outras empresas do 
setor, a fim de manter os salários da-
queles profissionais artificialmente 
abaixo do valor de mercado 

Apesar disso, como afirma o 
filósofo e articulista Luiz Feli-
pe Pondé, 

o mesmo chavão continua sen-
do assunto de ‘memes’ na internet: 
‘Você já se perguntou por que ra-
zão você nunca viu um americano 
(que não tem nenhuma ‘proteção 
trabalhista’) tentando entrar ilegal-
mente no Brasil? Se a ‘proteção do 
trabalhador’ é tão essencial, por que 
razão você nunca viu casos de ame-
ricanos vivendo aqui ilegalmente 
para poder ter essa ‘proteção tra-
balhista’? A razão é simples: porque 
é melhor ter um mercado cheio de 
empregos do que um mercado cheio 
de passivo trabalhista.

Comparar a realidade brasi-
leira com a dos eua, portanto, 
é temerário, senão descabido. 
Que fique claro: no Brasil, a 
maioria massacrante das ações 
trabalhistas é relativa a verbas 
não adimplidas ao término do 
contrato de trabalho (informa-
ções do próprio tst).

Sim, existem empregados 
mal-intencionados, mas em 
um universo imenso de traba-
lhadores bem-intencionados 
e ávidos por uma colocação. 
Também existem empregado-
res que não pagam os direitos 
mínimos. E eles representam, 
igualmente, parcela ínfima no 
mercado de trabalho. Sem dú-
vida alguma, a administração 
pública é a principal ré nos li-
tígios trabalhistas. Para este e 
para os outros casos existe a 
Justiça do Trabalho. E que as-
sim permaneça. n
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A NOVA ERA SOCIAL DAS 
RELAÇÕES DE TRABALHO
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trabalhistas fictícios
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O incentivo à economia e aos 
meios de produção deve ser a 
maior arma contra o desempre-
go. Não se fala aqui em extinção 
de direitos trabalhistas, con-
quistados a duras penas, muito 
pelo contrário, o que se defende 
nesta reflexão é que tais direi-
tos não fiquem por anos apenas 
nos arquivos de um processo 
em execução para, depois, se-
rem declarados prescritos. O 
Estado contemporâneo deve 
agir em defesa do emprego e da 
saúde financeira das empresas 
que geram esses empregos.

Atualmente, é preciso avaliar 
as efetivas condições financei-
ras das empresas e, conforme 
o caso, até estabelecer um co-
mando executivo que permita 
que a empregadora sobreviva 
e que o empregado não ganhe 
créditos trabalhistas apenas 
na teoria, sem receber nada na 
prática. Deve o Estado credibi-
lizar suas decisões, avaliando 
quais são os direitos trabalhis-
tas inadimplidos e propondo 
uma forma de quitação supor-
tável ao orçamento da empresa 
devedora, sem quebrá-la. Os 
meios de comunicação eletrô-
nica, por internet, permitem o 
acesso a dados das empresas 
que seriam instrumentos para 
a efetividade das decisões esta-
tais, com foco na economia e no 
progresso do país. Condenar 
nem sempre é lucrativo.

Enfim, o Estado atual não 
pode ser o que se preocupa 
apenas em condenar empre-
sas, pois o progresso dos países 
virá somente se houver enten-
dimento e parceria entre capi-
tal e trabalho, hoje totalmente 
interdependentes. 

Os direitos trabalhistas so-
mente serão satisfeitos se hou-

ver capital nas empresas para 
sua respectiva quitação. Com 
cofres vazios, ninguém paga 
nada, e até o Estado deixará de 
arrecadar. O país inteiro perde! 
Não é plausível tratar quem 
gera empregos no mundo atu-
al sob a óptica dos ambiciosos 
empregadores do início da re-
volução industrial. A socieda-
de civil não quer ver inúmeras 
decisões judiciais dando vitó-
ria a trabalhadores que, por 
sua vez, não conseguirão co-
lher nenhum fruto provenien-
te da aludida vitória. O que se 
almeja hoje é uma atividade 
estatal que equilibre direitos e 
obrigações patronais e profis-
sionais, evitando o desempre-
go e incentivando a iniciativa 
privada.

EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES 
DE TRABALHO
Em tempos primórdios, nos 
combates entre grupos e tri-
bos, terminada a batalha, os 
vencedores acabavam de ma-
tar os feridos e transforma-
vam os perdedores saudáveis 
em escravos. Se fossem muitos 
escravizados, a tribo vencedo-
ra podia até vender, trocar ou 
alugar o excesso. Os escravos 
tinham que fazer os serviços 
manuais exaustivos, pois este 
gênero de trabalho era consi-
derado impróprio e até deson-
roso para os homens livres.

O trabalho escravo atingiu 
grandes proporções entre os 
povos egípcios, gregos e roma-
nos. Na Grécia antiga já havia 
fábrica de flautas, facas, ferra-
mentas agrícolas e móveis, e o 
operariado era todo composto 
de escravos. Em Roma, os gran-
des senhores tinham até uma 
divisão entre seus escravos, se-
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gênero de trabalho era consi-
derado impróprio e até deson-
roso para os homens livres.

O trabalho escravo atingiu 
grandes proporções entre os 
povos egípcios, gregos e roma-
nos. Na Grécia antiga já havia 
fábrica de flautas, facas, ferra-
mentas agrícolas e móveis, e o 
operariado era todo composto 
de escravos. Em Roma, os gran-
des senhores tinham até uma 
divisão entre seus escravos, se-
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torizados em várias categorias, 
desde pastores até gladiadores, 
domésticos a músicos e filóso-
fos e poetas.

O trabalho forçado atraves-
sou a Idade Média, na qual os 
senhores feudais negociavam 
seus escravos em mercados, e 
alcançou a era moderna. Rece-
beu um grande golpe da revolu-
ção francesa, que proclamou a 
indignidade da escravidão. In-
felizmente, ainda nos tempos 
atuais, esta forma de trabalho 
degradante sem direito algum 
pode ser encontrada, mesmo 
que em ínfimas proporções, no 
interior da África, na Arábia e, 
até mesmo, como o Ministério 
Público do Trabalho (mpt) tem 
divulgado, no interior do Bra-
sil. Existem muitos processos 
do mpt contra fazendeiros bra-
sileiros que mantêm, em regi-
ões longínquas, trabalhadores 
confinados em suas proprieda-
des, guardados por vigilância 
armada.

Outra forma de trabalho en-
contrada na história das rela-
ções trabalhistas é a servidão, 
na qual o indivíduo, sem ter a 
condição jurídica de escravo, 
também não dispõe da sua li-
berdade e está sujeito a seve-
ras restrições. Aos servos era 
assegurado, em alguns lugares, 
o direito de uso dos pastos, he-
rança de animais e de objetos 
pessoais, mas o imposto de he-
rança cobrado pelos senhores 
absorvia, de maneira escor-
chante, os bens herdados.

Fora dos meios rurais, pes-
soas de uma mesma profissão, 
por necessidade e interesse, 
uniam-se e aproximavam-
-se para terem mais poder de 
negociação da sua força de 
trabalho, assegurando alguns 

direitos e prerrogativas. Era 
estabelecida nas cidades uma 
nova forma de trabalho, cha-
mada de corporações de ofício. 

Neste caso, cabe observar 
que o trabalhador – que até 
então destinava sua força pro-
dutiva exclusivamente em be-
nefício do senhor da terra –, nas 
cidades, por meio das corpo-
rações, já buscava mais do que 
apenas seu sustento próprio, 
pobres vestuários e precárias 
habitações; ele passava a exer-
cer sua profissão de maneira or-
ganizada, com certa liberdade. 
Ainda assim, todos se subme-
tiam às determinações do mes-
tre da corporação, que podia até 
obrigar profissionais da corpo-
ração a mudar de domicílio. As 
corporações estabeleciam suas 
próprias leis profissionais e re-
cebiam, por outro lado, privilé-
gios concedidos pelos reis, dese-
josos de enfraquecer o poderio 
dos senhores de terras.

A invenção das máquinas 
e a sua aplicação nas indús-
trias provocou a revolução dos 
métodos de trabalho e, con-
sequentemente, refletiu nas 
relações entre empregadores 
e trabalhadores. Inicialmen-
te, máquinas que não ofere-
ciam muita segurança a seus 
operadores ou que davam um 
melhor resultado na produção 
sem precisar de muitos ope-
rários foram o estopim de vá-
rios movimentos de protesto e 
até rebeliões. Mas, deixando a 
história seguir seu curso, com 
o desenvolvimento dos siste-
mas de comércio, em especial, 
com a adoção das máquinas a 
vapor nas embarcações marí-
timas e fluviais, estenderam-se 
os mercados e, consequente-
mente, as indústrias tiveram 

 Os direitos 
trabalhistas somente 
serão satisfeitos se 
houver capital nas 
empresas para sua 
respectiva quitação. 
Com cofres vazios, 
ninguém paga nada, e 
até o Estado deixará 
de arrecadar. O país 
inteiro perde! Não é 
plausível tratar quem 
gera empregos no 
mundo atual sob a 
óptica dos ambiciosos 
empregadores do início 
da revolução  
industrial 
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que se desenvolver, voltando a 
admitir muitos trabalhadores.

Nas últimas décadas do sécu-
lo 20, veio a segunda revolução 
industrial, com intensa automa-
ção e a progressiva substituição 
do elemento humano por má-
quinas sofisticadas, que substi-
tuem centenas de operários nas 
várias etapas de manufatura e 
até controlam a qualidade da 
produção individualmente. 

Com a chegada massiva 
da informática e da internet, 
tornou-se possível até a opera-
cionalização das máquinas de 
produção à distância, via co-
mandos online remotos. Certa-
mente que as normas trabalhis-
tas, relacionadas com controles 
de jornada, salários, períodos 
de descanso e de férias, local de 
trabalho, ambiente de trabalho, 
saúde e segurança no trabalho 
E utilidade e efetividade dos 
equipamentos de proteção, fo-
ram também aperfeiçoadas, ga-
rantindo melhores condições 
aos trabalhadores e menos des-
pesas ao Estado com doenças e 
acidentes do trabalho.

É certo que não se pretende 
aqui esgotar todos os momen-
tos históricos relacionados à 
evolução das relações de tra-
balho e emprego, porém em 
todas as fases históricas bre-
vemente mencionadas, respei-
tados os limites da ciência e do 
nível de conhecimento em cada 
época, os Estados antigos nun-
ca negaram a realidade à qual 
estavam imersos.

Aliás, os governantes pretéri-
tos tinham mais habilidade em 
conciliar interesses individuais 
e coletivos e garantir a força 
dos seus territórios do que os 
atuais. Eles se voltavam à so-
brevivência dos meios de pro-

dução para que seus domínios 
ficassem mais fortes, com pro-
jeção suficiente para negociar 
com outros reinos de igual para 
igual e não serem invadidos 
por outros povos ou coagidos 
a aceitar imposições dos mais 
fortes. Predominava uma visão 
macro dos interesses coletivos.

INTERVENÇÃO DO 
ESTADO NAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO
Com certeza, no momento 
 atual, o Estado deve exercer 
sua verdadeira missão, como 
órgão de equilíbrio e orienta-
dor da ação individual do tra-
balhador e do empregador, em 
benefício do interesse coletivo, 
que, por sua vez, nada mais é 
do que a defesa do próprio in-
teresse estatal.

Trabalhadores desempre-
gados significam prejuízo à 
estrutura social, pelo aumento 
da busca por benefícios pagos 
pela seguridade social; prejuí-
zo à estrutura econômica, pelo 
aumento da busca por auxílios 
emergenciais e seguro-desem-
prego; e prejuízos políticos, 
pela perda do controle da po-
breza no país.

Em economia, interven-
cionismo estatal refere-se à 
interferência do Estado na 
atividade econômica, visando 
a regulação do setor privado, 
não apenas fixando as regras 
do mercado, mas atuando de 
outras maneiras com vistas 
a alcançar objetivos que vão 
desde o primeiro estímulo ao 
crescimento da economia e à 
redução de desigualdades até 
o crescimento do nível de em-
prego e salários.

O termo “intervenção” (do 
latim imperial interventìo, onis, 

 O Estado deve 
exercer sua verdadeira 
missão, como órgão de 
equilíbrio e orientador 

da ação individual 
do trabalhador e 

do empregador, em 
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coletivo. Trabalhadores 
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interventum, intervenire: “estar 
entre, entremeter-se, meter-se 
de permeio”) geralmente tem 
um sentido negativo de intro-
missão. De fato, o Estado mo-
derno sempre se imiscuiu em 
todos os âmbitos da vida públi-
ca e privada, dado que toda ati-
vidade reguladora mediante a 
edição de normas jurídicas que 
ordenam a vida social é uma 
maneira de intervenção.

A avaliação do intervencio-
nismo econômico varia segun-
do as diversas correntes de 
pensamento. Assim, enquanto 
alguns consideram que o pa-
pel do Estado nas economias 
capitalistas deve ser o menor 
possível porque o setor pú-
blico tenderia a favorecer as 
indústrias e os serviços que 
controla, artificializando as 
condições do mercado, outros 
alegam que, em determinadas 
circunstâncias, é precisamente 
o Estado que deve intervir ou 
atuar diretamente em certas 
atividades econômicas que, 
em mãos de particulares, con-
dicionariam de maneira exage-
rada a economia de um país e 
deixariam desamparados os 
direitos da maioria.

O cenário aqui não é de um 
Estado polarizado. O que se 
propõe é um Estado inteligen-
te, administrador, pois, segun-
do Aristóteles, a virtude está 
no termo de médio entre os 
extremos de uma progressão 

geométrica, logo, não há pro-
gresso em um intervencionis-
mo exagerado nem na política 
do “deixai fazer, deixai passar”. 
Estas atitudes, de acordo com 
o filósofo citado, seriam exage-
radas, extremistas e, por con-
seguinte, viciadas.

A política, para Aristóteles, 
é essencialmente associada à 
moral. Isto porque a finalidade 
última do Estado aristotélico é 
a virtude, ou seja, a formação 
moral das pessoas e do con-
junto dos meios necessários 
para que isso ocorra. Em Aris-
tóteles, não faria sentido algum 
condenar uma empresa que já 
está quebrada, e muito menos 
multá-la, pois qualquer cida-
dão ignorante que vivesse na 
polis teria condições de antever 
que, do nada, nada surge. Muito 
mais ético seria buscar oportu-
nidades para que o devedor se 
levantasse e assim, com honra, 
pudesse pagar os seus credores.

CONCLUSÃO
Não vivemos mais na época 
da escravidão nem somos con-
temporâneos da servidão. As 
corporações de ofício hoje são 
representadas por sindicatos 
com equipes internas mais in-
formadas e influentes do que 
a grande maioria das médias 
e pequenas empresas, que se-
quer têm condições de pagar 
uma consultoria trabalhista 
mensal. 

Também a evolução das leis 
de proteção do mercado de tra-
balho e da pessoa do trabalha-
dor afastaram as atrocidades 
sofridas pelos operadores de 
máquinas na revolução indus-
trial. Estas épocas passaram. 
Vivemos outra, com outros 
tipos de desafios, que deman-
dam novos tipos de soluções. A 
revolução tecnológica está ex-
tinguindo profissões, mas, em 
compensação, criando outras 
inimagináveis no século 19. 
Estas ainda se encontram sem 
nenhuma regulamentação do 
Estado, pois infelizmente ele 
ainda não as percebeu.

O Estado não pode aplicar 
valores e conceitos de épocas 
passadas no julgamento dos 
problemas entre empregados 
e empregadores na era atual. 
Hoje, a desunião em uma em-
presa atinge a todos, desde o 
dono até o ocupante da mais 
simples função. Se não houver 
equipe, todos perdem. O mundo 
deu uma volta imensa para en-
tender a ética aristotélica. E os 
estados pobres e em desenvol-
vimento só enriquecerão quan-
do, com honestidade, pratica-
rem com os seus administrados 
uma doutrina moral individual, 
ética, e uma doutrina moral so-
cial, coletiva, ou seja, honesta-
mente política. O caráter comu-
nitário da filosofia aristotélica 
nunca foi tão imprescindível 
para o progresso de um país. n
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O PROCESSO ELETRÔNICO EM 
TEMPO DE PANDEMIA

I A VIRTUALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS É UM CAMINHO 
SEM VOLTA, POR ISSO É PRECISO CUIDADO PARA QUE NÃO HAJA 
RETROCESSO NAS GARANTIAS CONFERIDAS ÀS PARTES 

DIREITO HUMANO À DURAÇÃO RAZOÁVEL 
DO PROCESSO

O
estudo dos direitos humanos proces-
suais em espécie exige prévia com-
preensão do direito ao processo justo, 
considerado como “gênero das demais 
garantias processuais” (Cambi, 2001, 

p. 110). Essa necessidade decorre do posiciona-
mento do processo justo como eixo central de 
onde se irradiam os demais direitos humanos 
processuais, ao mesmo tempo em que é integra-
do por aqueles.

O processo justo compõe um “conjunto de 
direitos e garantias processuais consagradas 
de maneira universal que correspondem a um 
âmbito de proteção mínimo a ser assegurado 
a toda e qualquer pessoa humana” (Reichelt, 
2016, p. 184). Sua razão de ser encontra-se nos 
pactos internacionais de direitos humanos (Mi-
tidiero, 2011), com base nos quais são elabora-
das as constituições nacionais.

A Convenção Americana sobre Direitos Hu-
manos, em seu art. 8º, outorga à pessoa o “di-
reito a ser ouvida, com as devidas garantias”, 
enumerando diversas garantias processuais. Da 
mesma forma, o art. 6º da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem prevê o “direito a um 
processo equitativo”, indicando em seu pará-
grafo 1º diversas garantias que integram e sal-
vaguardam a concretização do processo equita-
tivo (justo).

No plano interno, a Constituição Federal de 
1988 garante, em seu art. 5º, inc. liv, que “nin-
guém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal”. Aqui é possível 
aferir que a constituinte preferiu adotar a ex-
pressão “devido processo legal” decorrente no 
direito inglês due process of law. Outras cons-
tituições albergaram a expressão “processo 
justo”, como é a italiana, conforme se verifica 
na leitura de seu art. 111: “jurisdição atua-se me-
diante o justo processo regulado pela lei.”

Do direito humano ao processo justo, como 
antecipado, emanam os demais direitos huma-
nos processuais, à exemplo do direito à duração 
razoável do processo, objeto do presente capítulo.

A oitiva da pessoa em um prazo razoável é 
uma das garantias processuais previstas no su-
prarreferido art. 8º da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, assim como é um di-
reito previsto no art. 6º da Convenção Europeia 
o exame da causa em um prazo razoável.
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A constituição brasileira somente adotou 
expressamente esse direito – que antes decor-
ria implicitamente do devido processo legal – 
com a Emenda Constitucional 45, de 2004, que 
incluiu o inc. lxxviii ao art. 5º. O dispositivo 
dispõe que “a todos, no âmbito judicial e admi-
nistrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeri-
dade de sua tramitação”. Novamente buscando 
a constituição italiana para análise de direito 
comparado, o art. 111 daquela afirma que o pro-
cesso “desenvolve-se no contraditório entre as 
partes, em condições de igualdade perante juiz 
terceiro e imparcial. A lei assegura a razoável 
duração”.

Segundo o entendimento de Marinoni e Mi-
tidiero, esse direito humano processual “impõe 
um estado de coisas que deve ser promovido 
pelo Estado”, ainda que sem cominação de 
consequência jurídica no caso de seu desaten-
dimento. Para esses autores, o conteúdo mí-
nimo da duração razoável do processo impõe 
deveres ao legislador, ao administrador judi-
ciário e ao juiz. O primeiro, deve adotar técni-
cas processuais adequadas ao seu atendimen-
to, prever sanções legais ao comportamento 
processual inadequado das partes e regular a 
responsabilidade civil do Estado pela demo-
ra do processo. Ao segundo, incumbe adotar 
técnicas gerenciais e organização dos órgãos 
judiciários. Finalmente, o juiz deve conduzir o 
processo em prazo razoável (Marinoni; Miti-
diero, 2012, p. 678).

A Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos, no julgamento do Caso Suárez Rosero vs. 
Equador posicionou-se no sentido de que esse 
direito previsto na Convenção Americana “tem 
como finalidade impedir que os acusados per-
maneçam um longo tempo sob acusação e asse-
gurar que esta seja decidida rapidamente” (Cor-
te idh, 1997, p. 20). Lembre-se que o mencionado 
direito possui amplo âmbito de aplicação, não 
se restringindo a uma espécie processual espe-

cífica, de utilidade nos processos cíveis, crimi-
nais, trabalhistas bem como administrativos.

A análise do atendimento, ou possível viola-
ção, do direito humano processual em análise 
deve ser efetuada sob duplo enfoque. O primei-
ro deles diz respeito ao alcance da duração ra-
zoável do processo, ao passo que o segundo re-
laciona-se ao estabelecimento de critérios para 
a quantificação do tempo de duração do proces-
so, para avaliar a sua adequação.

No que diz concerne ao alcance desse direito, 
o art. 4º do Código de Processo Civil brasileiro 
determina que “as partes têm o direito de obter 
em prazo razoável a solução integral do mérito, 
incluída a atividade satisfativa”. A Corte idh, 
acompanhando o posicionamento da Corte Eu-
ropeia de Direitos Humanos, “considera que o 
processo termina quando é proferida sentença 
definitiva no assunto, com o que se esgota a ju-
risdição (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 
10 juillet 1984, serie A n. 81, par. 29)” (Corte idh, 
1997, p. 20). Veja-se que a duração deve levar em 
conta todas as fases do processo, ou seja, “tanto 
a declaração como a satisfação do direito devem 
ocorrer em um prazo razoável” (Teixeira, 2016, 
p. 213). Não basta, segundo esses parâmetros que 
apenas uma das fases processuais decorra em 
prazo razoável, se a integral solução da contro-
vérsia se afigura excessivamente morosa.

Em relação ao segundo aspecto – o aponta-
mento de critérios de aferição da adequação, ou 
não, da duração do processo –, a Corte Europeia 
de Direitos Humanos adota posicionamento se-
gundo três parâmetros de verificação, a exem-
plo do apresentado no Caso Silva Pontes vs. 
Portugal, julgado em 1997. Tais critérios levam 
em consideração (1) a complexidade da matéria 
debatida; (2) o comportamento processual das 
partes; e (3) a atuação da autoridade na condu-
ção do processo (Botelho; Vaz, 2016).

Acolhendo as mesmas balisas da corte eu-
ropeia, a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos analisou o Caso Hilaire, Constantine y 

O processo justo compõe um conjunto de direitos e garantias processuais 
consagradas de maneira universal que correspondem a um âmbito 

de proteção mínimo a ser assegurado à pessoa humana
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Benjamin y Otros vs. Trinidad y Tobago, nos 
seguintes termos:

143. Con respecto al plazo razonable de que trata 
el artículo 8.1, este Tribunal ha establecido que es 
preciso tomar en cuenta tres elementos para deter-
minar la razonabilidad del plazo en el que se de-
sarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) 
actividad procesal del interesado y c) conducta de 
las autoridades judiciales (Corte IDH, 2002, p. 14).

Não se verifica qualquer óbice à adoção dos 
mesmos paradigmas no âmbito do direito brasi-
leiro (Marinoni; Mitidiero, 2012), consideran-
do a impossibilidade de predeterminar generi-
camente o que é o prazo razoável de duração do 
processo (Teixeira, 2016). Da mesma forma, au-
sentes critérios legais, impera a adoção daque-
les defendidos pela doutrina e albergados pela 
jurisprudência – nacional e internacional – de 
forma a aferir se duração de um determinado 
processo é adequada, ou não.

Diante dessas afirmações, constata-se que a 
extensão da duração de situação de imprevisi-
bilidade causada pela pandemia, bem como do 
fechamento de serviços presenciais – dentre 
eles, os serviços públicos –, pode acarretar gra-
ve prejuízo à duração razoável do processo. Se 
os atos presenciais não podem ser praticados 
para se evitar contágio, conforme se verifica de 
repetidas resoluções do Conselho Nacional de 
Justiça, deve o Judiciário como um todo buscar 
na realização de atos processuais eletrônicos o 
caminho para que os processos sigam em mo-
vimento.

ATOS PROCESSUAIS ELETRÔNICOS E 
GARANTIAS PROCESSUAIS
Os atos processuais são os meios utilizados 
pelos participantes do processo para criar, mo-
dificar ou extinguir direitos naquela esfera ou 
mesmo para fora do processo. É sob o toque de 
sua prática ou omissão que o processo encon-
tra impulsionamento, independente de forma 
específica, salvo quando a lei expressamente o 
exigir. O ato é verdadeiramente um meio, pois 

se reveste de instrumentalidade, ou seja, repu-
ta-se válido aquele praticado de forma inade-
quada, contanto que sua finalidade essencial 
tenha sido atingida (o dito princípio de instru-
mentalidade de formas, disposto no art. 188 do 
cpc/15).

O processo, em sua visão mais tradicional, 
não é apenas uma ferramenta de resolução de 
conflitos individuais (Comoglio; Ferri; Taruf-
fo, 2011, p. 15), mas também possui um forte viés 
formalista, que pode vir a se tornar excessivo 
ou pernicioso (Alvaro de Oliveira, 2006). E, 
ainda naquela visão, o processo é um volume 
incomensurável de atos formalizados em pa-
pel. Todos os atos são comunicados às partes e, 
com o enfraquecimento do princípio da orali-
dade no processo civil, ocorrem em sua imensa 
maioria de forma documental ou, quando não, 
sempre documentada. O sistema de cortes mo-
derno pode ser rastreado a corpos legais edita-
dos cerca de 900 anos atrás, registra Richard 
Susskind (2019, p. 55), falando particularmente 
do direito inglês, e de que muitas vezes o direito 
vem sendo praticado em prédios com mais de 
duzentos anos de utilização contínua para essa 
finalidade.

A documentação dos atos processuais não 
está superada nem se aproxima de estar, reve-
lando-se garantidora de direitos processuais 
das partes. No entanto, a forma sob a qual se 
praticam os atos vem se alterando nas últimas 
duas décadas, e de forma muito significativa. 
O processo não foge do meio em que se insere, 
sendo um reflexo da cultura de sua época (Mi-
tidiero, 2009, p. 27). Com o fenômeno dos avan-
ços tecnológicos, o processo seria, mais cedo 
ou mais tarde, afetado. Na seara processual, é 
possível juntar dois clichês para a confecção 
de um terceiro; “o futuro é digital” e o “futuro já 
chegou” levam à percepção de que o presente 
é digital. A virtualização do processo e de seus 
atos é um caminho sem volta. Não se vislum-
bra a possibilidade de introdução de processo 

Os atos processuais são os meios utilizados pelos participantes  
do processo para criar, modificar ou extinguir direitos 

naquela esfera ou mesmo para fora do processo
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e atos eletrônicos para, em um futuro próximo, 
serem retomados os atos presenciais. Portanto, 
todo avanço requer cuidado para que não haja 
retrocesso em garantias conferidas às partes, 
algumas de feição constitucional.

A regulamentação de atos processuais ele-
trônicos já ocorreu na Lei 11.419/06 (permitindo 
a instituição do processo eletrônico civil, penal 
e trabalhista, bem como nos juizados especiais), 
mas ganhou nova força com a redação dos arts. 
193 a 199 do Código de Processo Civil de 2015. O 
que se tem visto nos últimos anos é a criação 
de diversos sistemas de processo eletrônico 
(pje, e-saj, eproc, sem mencionar os sistemas 
próprios do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal).

Acha-se, aqui, na omissão do legislador, uma 
opção silenciosa. A não regulamentação em de-
talhe dos atos processuais eletrônicos permite, 
pela abertura normativa, o desenvolvimento de 
diversos atos sob essa forma, observada a regu-
lação pelo Conselho Nacional de Justiça e, su-
pletivamente, pelos tribunais (art. 196, cpc/15). 
O art. 193 do cpc/15 autoriza a realização de 
quaisquer atos processuais sob forma digital, 
total ou parcial. Ao não vedar algum ato especí-
fico, a lei convalida a prática de todo e qualquer 
ato nessa modalidade.

O Conselho Nacional de Justiça não tardou 
a regulamentar algumas questões, como o do-
micílio eletrônico, através da Resolução 234/16. 
Nela, ficou estipulada (art. 8º, § 1º) a obrigatorie-
dade de cadastro na plataforma específica “para 
a União, os estados, o Distrito Federal, os muni-
cípios e as entidades da administração indire-
ta, bem como as empresas públicas e privadas, 
com exceção das microempresas e empresas de 
pequeno porte, para efeitos de recebimento de 
citações, constituindo seu domicílio judicial ele-
trônico”. Dita normatização era indispensável 
para a validade dessas comunicações proces-
suais, trazendo segurança muito maior às par-
tes do que possível citação pelos Correios, ainda 
mais considerando o disposto no art. 248, § 4º, do 
cpc/15. A comunicação eletrônica também não 
é afetada por greves dos Correios, outorgando 
maior independência ao próprio Poder Judiciá-
rio na comunicação de seus atos às partes.

O processo físico como o conhecemos (ou 
costumávamos conhecer) será, em breve, uma 
realidade distante. Essa decisão favorece imen-
samente a celeridade processual, com a supera-
ção de “etapas mortas” que não existirão mais, 
como perfuração de documentos, numeração 
manual de páginas, abertura de novos volumes, 
traslado físico de autos, dentre muitos outros. O 

O CPC/15 autoriza a realização de quaisquer atos processuais sob 
forma digital, total ou parcial. Ao não vedar algum ato específico, a lei 
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ganho temporal é indiscutível. Não se percebe, 
com a digitalização do processo, violação ime-
diata a direitos processuais das partes, contan-
to que atendido ao disposto nos arts. 194 (princí-
pios a serem observados) e 198 (fornecimento de 
meios materiais de acesso ao processo eletrôni-
co para partes e advogados).

E os atos processuais? É possível o abandono 
total de atos presenciais? Para responder a essa 
pergunta, há de se aprofundar em qual tipo de 
ato estar-se-á a examinar.

Pode-se valer do exemplo, a título de questão 
introdutória, da comprovação do pagamento 
das custas. O Superior Tribunal de Justiça, em 
mais de uma oportunidade, apresentou deci-
sões conflitantes quanto à aceitabilidade de 
comprovantes eletrônicos (Barreto, 2015, p. 50). 
Em 2015, o stj, no julgamento do earesp 423.679-
sc, sob a relatoria do ministro Raul Araújo, fixou 
o entendimento de que “o pagamento do prepa-
ro recursal pode ser comprovado por intermé-
dio de recibo extraído da internet, desde que 
esse meio de constatação de quitação possibili-
te a aferição da regularidade do recolhimento”. 
Naquela ocasião, dispôs-se que “parece ser um 
contrassenso permitir o uso do meio eletrônico 
na tramitação do processo judicial, avalizar a 
emissão das guias por meio da rede mundial de 
computadores e, ao mesmo tempo, coibir o seu 
pagamento pela mesma via, obrigando o juris-
dicionado a se dirigir a uma agência bancária”.

De fato, o tribunal incidiria em efetivo veni-
re contra factum proprium se, na medida em 
que se vale de diversos expedientes eletrônicos 
para acelerar o processo, inclusive com emissão 
de guias eletrônicas, proibisse às partes se be-
neficiarem do mundo digital em que vivem. A 
possibilidade de que uma guia eletrônica seja 
falsificada não pode trazer prejuízo tão imenso 
a todos os jurisdicionados que, para recorrerem, 
necessitassem se dirigir a uma agência bancá-
ria. Isso, sem mencionar, é claro, que as guias 
físicas também podem estar sujeitas à contrafa-

ção, afinal, necessitariam ser digitalizados para 
apresentação em processo eletrônico. A aceita-
ção de meios de pagamento eletrônicos – e os 
comprovantes que eles geram, igualmente ele-
trônicos, devem ser amplamente aceitos, desde 
que contenham os dados necessários à sua ve-
rificação.

Se uma questão tão simples pode ocasionar 
problemas de admissibilidade recursal, segura-
mente atos mais intrincados gerarão problemas 
mais complexos. A etapa em que se acha o pro-
cesso eletrônico nos últimos cinco anos ainda 
é singela. A virtualização de atos processuais 
ganhará contornos bem mais intrincados nos 
próximos anos.

O cpc/15, em diversos trechos, faz menção a 
atos eletrônicos, particularmente em primeiro 
grau de jurisdição. Autoriza a assinatura ele-
trônica de atos processuais por juízes (art. 205, 
§ 2º), a comunicação de atos processuais, como 
citação (art. 246, v), cartas (art. 263) e intimações 
(art. 270), a distribuição (art. 285), a realização da 
audiência de conciliação e mediação (art. 334, § 
7º) e até a coleta de depoimento pessoal da parte 
que reside em comarca, seção ou subseção judi-
ciária diversa daquela em que tramita o pro-
cesso (art. 385, § 3º). Não são poucos os atos ele-
trônicos previstos no código, mas seguramente 
não são todos. O código silencia quanto a diver-
sos meios de prova e sua respectiva produção 
eletrônica, à exceção da prova documental, que 
também não o faz de forma inteiramente satis-
fatória, ainda mostrando um período de transi-
ção entre o físico e o digital.

A audiência de instrução, por exemplo, re-
gulada nos arts. 358 a 368 do cpc/15, não faz 
menção à realização sob a forma eletrônica, ao 
mesmo tempo que não a veda. Não resta dúvida 
de que possa ser realizada de forma virtual. Afi-
nal, já há previsão expressa quanto à audiência 
de mediação ou conciliação que, embora não 
tenha por finalidade a produção de prova, tam-
bém possui relevância processual. O mesmo 
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entendimento valeria para a audiência de sane-
amento do art. 357, de realização rara nas cortes 
brasileiras. A facilidade do meio digital poderia 
oportunizar o retorno de uma oralidade, ainda 
que virtualizada, ao processo.

Os avanços tecnológicos da última década, 
tanto em aplicativos de comunicação quanto 
em velocidade da internet, permitem a realiza-
ção moderna de audiências de instrução e julga-
mento virtuais em uma forma de comunicação 
síncrona. Não se pretende dizer que a eficiência 
processual pode preponderar sobre as garan-
tias das partes, mas não parece haver razão 
suficiente para compatibilizá-las de modo a per-
mitir essas audiências. Pode-se falar, no ponto, 
particularmente dos direitos ao contraditório 
e à prova. Ambos os direitos podem ser exami-
nados sob o viés de direitos processuais tanto 
humanos (pela sua previsão em cartas interna-
cionais, de forma explícita ou implícita) quanto 
fundamentais (pela disposição da Constituição 
Federal de 1988).

O julgador, a quem se impõe o dever funda-
mental de observância do contraditório, não 
pode fazê-lo passivamente, devendo agir para 
resguardar a possibilidade de contraditório en-
tre as partes e a ele também se submetendo, na 
qualidade de verdadeiro dever de “debate leal” 

(Mitidiero, 2009, p. 134). O direito a influenciar 
o magistrado exige obrar ativo dele, como par-
ticipante do processo, a fim de que agasalhe a 
participação das partes, bem como deve levar 
em conta seus argumentos. Por isso, a comuni-
cação, em sendo virtual a audiência, deve ser ple-
na, vale dizer, sem falhas, sem supressão de con-
teúdo de manifestação das partes em razão de 
alguma inconsistência tecnológica. O atual am-
biente das tecnologias da informação e comuni-
cação (tics) pode facilitar o exercício do pleno 
contraditório, cabendo ao juiz, casuisticamente, 
averiguar a efetiva participação, que poderia 
igualmente ser prejudicada em audiência física, 
caso tivesse ocorrido alguma falha na intimação 
(como informação errônea ou outro vício).

De seu turno, o direito humano ou funda-
mental à prova independe de “regra explícita 
que assegure a sua aplicabilidade” (Cambi, 2001, 
p. 166) e conceda às partes a possibilidade de 
“empregar todas as provas que dispõem, com o 
objetivo de demonstrar a veracidade dos fatos 
que fundam sua pretensão” (Pérez, 2002, p. 75). 
Assim, durante possível audiência de instrução 
virtual síncrona, deve ser garantida ampla pro-
dução probatória, tal qual seria na audiência 
física. O art. 361 do cpc/15 estipula que nessa au-
diência será realizada a oitiva de perito, partes e 
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testemunhas, o que pode acontecer virtualmen-
te. Afinal, se o art. 385 do cpc/15 permite a oitiva 
a distância das partes, por que não poderia ser 
aplicado analogicamente aos peritos e testemu-
nhas? Basta, para tanto, que se regulamente, no 
próprio tribunal ao qual vinculada a comarca, 
qual será a tic utilizada, fornecendo meios e 
garantindo que as partes, perito, testemunhas 
e advogados possam dela fazer uso pleno, sem 
restrições indevidas no direito à prova. Lembre-
-se, no ponto, que muitos tribunais pelo Brasil já 
abandonaram a estenotipia, procedendo à gra-
vação das audiências, para posterior consulta 
pelo magistrado quando do julgamento da de-
manda. O produto da audiência virtual ou física, 
portanto, se não idêntico, é muito parecido.

Vale referir que o acesso à justiça é um ele-
mento frequentemente suscitado na questão 
do uso das tics em um país com uma popula-
ção pobre como a brasileira. Nem todos os juris-
dicionados podem ter acesso à 
última tecnologia em celulares 
ou notebooks, ou internet de 
boa qualidade. Mas, e aqueles 
que podem, deveriam ser pri-
vados dessa facilidade? Apenas 
em um sistema de tudo ou nada 
poderia operar uma escolha 
dessas; em outras palavras, per-
mitir a realização de atos processuais virtuais 
não é o mesmo que proibir ou abandonar por 
completo os atos presenciais físicos. O acesso 
à justiça significa também entregar aos juris-
dicionados mecanismos mais rápidos, baratos 
e menos conflituosos de resolução de litígios 
(Susskind, 2019, p. 70).

Como conclusão parcial, percebe-se que as 
tics podem trazer diversas novas ferramentas 
para utilização no âmbito processual (judicial 
e administrativo, diga-se). Diante da omissão 
legislativa, que é de todo bem vinda, já que a 
regulamentação em lei federal dessa matéria 
nada faria senão engessar o uso desses instru-
mentos, e de eventual silêncio do Conselho Na-
cional de Justiça, caberá aos tribunais assentar 
as melhores práticas digitais. Os ganhos são 
bastante evidentes, particularmente a celerida-
de e economia processuais, diante da eficiência 
obtida com a prática desses atos. A implemen-

tação dessas novas práticas, contudo, tem de ser 
operada através do filtro constante dos direitos 
humanos processuais, em uma conjugação de 
modernidade e segurança jurídica (Menut, 
2010, p. 342), que, ao fim e ao cabo, também se 
revela uma garantia processual das partes no 
processo. Vale lembrar que a segurança jurídica 
possui como características a cognoscibilidade, 
confiabilidade e calculabilidade (Ávila, 2012, p. 
256). As partes devem ser capazes de conhecer, 
confiar e prever suas ações nesse meio virtual, 
sem surpresas que possam solapar as garantias 
alvitradas pelo processo justo. A boa-fé objetiva 
também desempenha papel primordial no as-
pecto, pois os atos do Judiciário em regulamen-
tar (por meio de normativas ou de jurisprudên-
cia) inspiram confiança em um certo estado de 
coisas que deve ser protegido desde um “obrar 
correto” do jurisdicionado (Picó I Junoy, 2013, p. 
72). Vale dizer, se a parte age dentro das referên-

cias existentes (legais ou juris-
prudenciais) para a prática do 
ato, esse agir deve ser recebido 
com plena eficácia no processo, 
alertando-a claramente de que 
tal ação poderá não ser aceita 
no futuro, diante da revogação 
da norma ou da superação do 
entendimento. Esse raciocínio 

se mostra consentâneo à primazia do mérito re-
ferida no art. 4º e em tantos outros dispositivos 
(arts. 139, ix; 352; 488 etc.) do cpc/15. Só assim o 
processo atingirá sua finalidade de pacificação 
social, sob pena de eternalização do conflito por 
discussão que envolve repúdio a ato legítimo 
com base em formalismo inteiramente perni-
cioso.

O ato eletrônico regula-se, na omissão, pela 
normatização dos atos presenciais, no que fo-
rem com esses compatíveis, e não devem ser 
praticados em caso de inviabilidade de supera-
ção do meio físico. É difícil vislumbrar um exem-
plo fora do caso concreto, mas parece crível que 
certas modalidades de prova pericial ou inspe-
ção judicial exigirão, em algum momento, a pre-
sença física do perito ou do magistrado. Não se 
deve, contudo, manter apego à forma presencial 
por um formalismo inócuo, já que diversos atos 
processuais, mesmo a audiência de instrução e 
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julgamento, podem ser praticados sem ofensa 
às garantias processuais das partes.

Aduz-se, ainda, que a virtualização também 
exige profissionais atualizados. Os “advogados 
do futuro” (e os juízes, promotores e defensores 
também), nas palavras de Richard Susskind, de-
vem começar a ser preparados desde os bancos 
da faculdade para audiências virtuais, cortes 
online e resolução de disputas online (Sus-
skind, 2017, p. xviii da introdução).

ATOS ELETRÔNICOS EM TEMPOS DE 
PANDEMIA
Depois do exame do direito à 
duração razoável do processo e 
do ato processual eletrônico à 
luz de direitos humanos proces-
suais, este tópico tem por obje-
tivo a análise das resoluções e 
portarias do Conselho Nacional 
de Justiça (cnj) e do Supremo 
Tribunal Federal (stf) que regulamentam a rea-
lização de atos eletrônicos em tempos de pande-
mia, tais como audiências e sessões de julgamen-
to nos órgãos do Poder Judiciário, dentre outros.

No dia 30 de março de 2020, o cnj publicou a 
Resolução 313, que instalou o “Regime de Plan-
tão Extraordinário” para prevenir o contágio 
pelo coronavírus e garantir o acesso à justiça no 
período da pandemia, uniformizando o funcio-
namento dos serviços judiciais e suspendendo 
os prazos processuais. Porém, no que tange aos 
atos processuais, o parágrafo único do art. 5º 

ressalvou que “a suspensão prevista no caput 
não obsta a prática de ato processual necessário 
à preservação de direitos e de natureza urgente, 
respeitado o disposto no art. 4º desta Resolu-
ção” (cnj 313, 2020).

Tal ressalva se faz necessária em relação ao 
disposto no art. 314 do cpc que refere-se à veda-
ção de realização de atos processuais durante a 
suspensão de prazos, a excepcionar a possibili-
dade de o juiz determinar a realização dos atos 
que considerar urgentes a fim de evitar dano ir-
reparável. Já se antecipa, no entanto, que com a 

prolongada duração do estado 
de pandemia, a atuação do Po-
der Judiciário não pode se re-
sumir a questões urgentes. Em 
última ratio, nenhum direito 
pode esperar para ser tutelado.

Já a Resolução 317, de 30 de 
abril de 2020, regulamentou a 
realização de perícias eletrôni-

cas ou virtuais nas ações em que se discutem 
benefícios previdenciários por incapacidade 
ou assistências, justificada pelos “os primados 
constitucionais de garantia de acesso à justiça e 
da dignidade da pessoa humana, que são direi-
tos impostergáveis” (cnj 317, 2020).

A resolução preconiza a necessidade de utili-
zação da “Plataforma Emergencial de Videocon-
ferência para Atos Processuais” disponibilizada 
pelo cnj, assim regulamentada:

Art. 2° Para a realização das perícias por meio ele-
trônico durante o período contemplado por esta 
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namento dos serviços judiciais e suspendendo 
os prazos processuais. Porém, no que tange aos 
atos processuais, o parágrafo único do art. 5º 

ressalvou que “a suspensão prevista no caput 
não obsta a prática de ato processual necessário 
à preservação de direitos e de natureza urgente, 
respeitado o disposto no art. 4º desta Resolu-
ção” (cnj 313, 2020).

Tal ressalva se faz necessária em relação ao 
disposto no art. 314 do cpc que refere-se à veda-
ção de realização de atos processuais durante a 
suspensão de prazos, a excepcionar a possibili-
dade de o juiz determinar a realização dos atos 
que considerar urgentes a fim de evitar dano ir-
reparável. Já se antecipa, no entanto, que com a 

prolongada duração do estado 
de pandemia, a atuação do Po-
der Judiciário não pode se re-
sumir a questões urgentes. Em 
última ratio, nenhum direito 
pode esperar para ser tutelado.

Já a Resolução 317, de 30 de 
abril de 2020, regulamentou a 
realização de perícias eletrôni-

cas ou virtuais nas ações em que se discutem 
benefícios previdenciários por incapacidade 
ou assistências, justificada pelos “os primados 
constitucionais de garantia de acesso à justiça e 
da dignidade da pessoa humana, que são direi-
tos impostergáveis” (cnj 317, 2020).

A resolução preconiza a necessidade de utili-
zação da “Plataforma Emergencial de Videocon-
ferência para Atos Processuais” disponibilizada 
pelo cnj, assim regulamentada:

Art. 2° Para a realização das perícias por meio ele-
trônico durante o período contemplado por esta 
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julgamento, podem ser praticados sem ofensa 
às garantias processuais das partes.

Aduz-se, ainda, que a virtualização também 
exige profissionais atualizados. Os “advogados 
do futuro” (e os juízes, promotores e defensores 
também), nas palavras de Richard Susskind, de-
vem começar a ser preparados desde os bancos 
da faculdade para audiências virtuais, cortes 
online e resolução de disputas online (Sus-
skind, 2017, p. xviii da introdução).

ATOS ELETRÔNICOS EM TEMPOS DE 
PANDEMIA
Depois do exame do direito à 
duração razoável do processo e 
do ato processual eletrônico à 
luz de direitos humanos proces-
suais, este tópico tem por obje-
tivo a análise das resoluções e 
portarias do Conselho Nacional 
de Justiça (cnj) e do Supremo 
Tribunal Federal (stf) que regulamentam a rea-
lização de atos eletrônicos em tempos de pande-
mia, tais como audiências e sessões de julgamen-
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A resolução preconiza a necessidade de utili-
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ferência para Atos Processuais” disponibilizada 
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Resolução, os tribunais deverão criar sala de perícia 
virtual (reunião do tipo “teleperícia”) na Plataforma 
Emergencial de Videoconferência para Atos Proces-
suais disponibilizada pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça. § 1° Em caso de indisponibilidade comprovada 
da plataforma mencionada no caput, fica autorizada 
a utilização de plataforma diversa para garantir a re-
alização da perícia previamente agendada. [...] Art. 
3° Os tribunais deverão instituir serviço de aterma-
ção online para dar resolutividade aos processos ju-
diciais por benefícios previdenciários ou assistenciais 
(Cnj 317, 2020, p. 1).

A referida plataforma foi elaborada pelo cnj 
em parceria com a Cisco Brasil Ltda., em caráter 
emergencial, com o objetivo de realizar atos vir-
tuais por meio de videoconferência. A Portaria 
61, de março de 2020, instituiu a plataforma e de-
finiu regramentos para sua utilização:

Art. 1° Instituir a Plataforma Emergencial de Vide-
oconferência para a realização de audiências e ses-
sões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, 
no período de isolamento social provocado pela 
pandemia do covid-19. Parágrafo único. O uso da 
Plataforma é facultativo aos tribunais e não exclui 
a utilização de outras ferramentas computacionais 
que impliquem o alcance do mesmo objetivo. Art. 2° 
A Plataforma estará disponível a todos os segmen-
tos de Justiça, Juízos de Primeiro e Segundo Graus 
de jurisdição, bem como os tribunais superiores. Pa-
rágrafo único. O registro de interesse na utilização 
da Plataforma deverá ser realizado por intermédio 
de formulário eletrônico próprio disponível no Portal 
do CNJ na Internet. [...] Art. 5° A Plataforma estará 
disponível durante todo o período especial da pan-
demia causada pelo Covid-19 (Cnj 61, 2020, p. 2).

No ponto, cumpre aludir às regras introduzi-
das pela Resolução 314, de 20 de abril de 2020, a 
qual, além de facultar a utilização da platafor-
ma para realização de todos os atos processuais 
de forma virtual, regulamenta a possibilidade 
de realização de audiência de instrução por vi-
deoconferência.

Art. 6° Sem prejuízo do disposto na Resolução 
cnj no 313/20, os tribunais deverão disciplinar 
o trabalho remoto de magistrados, servidores e 
colaboradores, buscando soluções de forma cola-
borativa com os demais órgãos do sistema de jus-
tiça, para realização de todos os atos processuais, 

virtualmente, bem como para o traslado de autos 
físicos, quando necessário, para a realização de 
expedientes internos, vedado o reestabelecimen-
to do expediente presencial. [...] § 2° Para realiza-
ção de atos virtuais por meio de videoconferên-
cia está assegurada a utilização por todos juízos 
e tribunais da ferramenta Cisco Webex, disponi-
bilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por 
meio de seu sítio eletrônico na internet (www.
cnj.jus.br/plataforma-videoconfencia-nacio-
nal/), nos termos do Termo de Cooperação Técni-
ca no 007/2020, ou outra ferramenta equivalen-
te, e cujos arquivos deverão ser imediatamente 
disponibilizados no andamento processual, com 
acesso às partes e procuradores habilitados. § 3º 
As audiências em primeiro grau de jurisdição por 
meio de videoconferência devem considerar as 
dificuldades de intimação de partes e testemu-
nhas, realizando-se esses atos somente quando 
for possível a participação, vedada a atribuição 
de responsabilidade aos advogados e procura-
dores em providenciarem o comparecimento de 
partes e testemunhas a qualquer localidade fora 
de prédios oficiais do Poder Judiciário para parti-
cipação em atos virtuais (cnj 214, 2020, p. 4).

Como mencionado, ao tratar da audiência de 
instrução, o Código de Processo Civil, nos arts. 
358 a 368, não veda sua realização no formato 
eletrônico, o que possibilita a regulamentação 
via resolução do cnj.

Analisando os dados de utilização da plata-
forma, sob o enfoque dos usuários, desde a sua 
disponibilização em 1o de abril de 2020, é possí-
vel verificar que a justiça estadual concentra 
9.534 usuários que utilizaram a plataforma, de 
um total de 14.623. Tal situação, somada às faci-
lidades trazidas pelo ambiente virtual demons-
tra a irreversibilidade desse processo de virtua-
lização, com notórios ganhos de produtividade 
e transparência.

Percebe-se um impulso a essa nova sistemá-
tica quando examinamos o disposto no art. 6º 
da Resolução 314/20 que faculta aos tribunais 

A ampliação da prática de atos processuais eletrônicos passa a ter um 
papel de extrema relevância na resolução de conflitos, em especial em 

situações de emergência, como esta que vivemos atualmente
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realizar a “digitalização integral ou outro meio 
técnico disponível, virtualizar seus processos 
físicos, que então passarão a tramitar na forma 
eletrônica” (cnj 314, 2020).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a 
Resolução 669, de 19 de março de 2019, que al-
terou a Resolução 642/19, sinaliza a preferência 
para o julgamento de alguns processos em am-
biente eletrônico.

Art. 1° [...] § 1º Serão julgados preferencialmente 
em ambiente eletrônico os seguintes processos: 
(redação, incluindo os incisos, dada pela Resolução 
n. 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe 
n. 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) I – 
agravos internos, agravos regimentais e embargos 
de declaração; II – medidas cautelares em ações de 
controle concentrado; III – referendo de medidas 
cautelares e de tutelas provisórias; IV – demais clas-
ses processuais, inclusive recursos com repercussão 
geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha ju-
risprudência dominante no âmbito do STF (stf 669, 
2020, p. 1).

A possibilidade de sustentação oral também 
foi objeto de análise pela resolução do Supremo:

Art. 5º -A Nas hipóteses de cabimento de sustenta-
ção oral previstas no regimento interno do Tribunal, 
fica facultado à Procuradoria-Geral da República, 
à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública 
da União, aos advogados e demais habilitados nos 
autos encaminhar as respectivas sustentações por 
meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 
horas antes de iniciado o julgamento em ambiente 
virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolu-
ção n. 669, de 19 de março de 2020, publicada no 
DJe n. 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) 
§ 1º O advogado e o procurador que desejarem re-
alizar sustentação oral em processos submetidos a 
julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar 
formulário preenchido e assinado digitalmente, jun-
tamente com o respectivo arquivo de sustentação 
oral (stf 669, 2020, p.2).

O Judiciário vem sofrendo os impactos da 
pandemia da covid-19, já que a estrutura jurí-
dica processual está concentrada na pessoali-
dade de diversos atos processuais, assim como 
pela lenta migração para o processo eletrônico. 
A ampliação da prática de atos processuais ele-
trônicos passa a ter um papel de extrema rele-
vância para viabilizar soluções rápidas para a 
resolução de conflitos, em especial em situações 
de emergência, como esta que vivemos atual-
mente. Trata-se de um caminho sem volta que 
requer uma ampliação de plataformas digitais 
voltados ao Judiciário e às partes, em garantia 

ao direito humano processual da duração ra-
zoá vel do processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tempos de excepcionalidade requerem medi-
das diferenciadas. Não se trata de instaurar pro-
cedimentos ou técnicas ao arrepio da lei, mas 
com base nos instrumentos legislativos que já 
estavam disponíveis no início da pandemia. De 
igual forma, os direitos humanos processuais, 
decorrentes do direito ao processo justo, não se 
acham suspensos durante o período de pande-
mia, ainda de fim incerto. A tutela dos direitos 
não pode esperar e a atuação do Poder Judiciá-
rio durante os longos meses em que o Brasil se 
achar sob situação de forte contágio pelo coro-
navírus não pode se resumir a situações de ur-
gência. A duração razoável do processo alcança 
a garantia de que todo o direito merece proteção 
em tempo adequado. Na visão do jurisdiciona-
do, a tutela de seus direitos nunca pode esperar. 
A situação seria bem diversa se não houvesse, 
à disposição, meios tecnológicos para suprir o 
problema. Constata-se que, se a presença físi-
ca não é possível ou, ao menos, fortemente não 
recomendada pela proteção da saúde e da vida 
dos indivíduos, a virtual é alcançável.

O Código de Processo Civil de 2015 bem como 
a Lei 11.419/06 já apresentavam soluções e pos-
sibilidades para a prática processual de atos 
eletrônicos. Existe, portanto, base legislativa 
segura por meio da qual soluções podem ser 
apresentadas para os tempos em que vivemos. 
O Conselho Nacional de Justiça, como se viu, 
procedeu à regulamentação e autorizou a práti-
ca de diversos atos processuais de forma virtua-
lizada, a fim de garantir a duração razoável do 
processo. Cumpre ao magistrado, apreciando 
os casos individuais, verificar se existe alguma 
limitação a outros direitos processuais, já que a 
celeridade ou razoabilidade de duração proces-
sual não são valores em si, mas se inserem em 
complexo emaranhado jurídico.

Como examinado, particularmente o direito 
ao contraditório e à prova podem sofrer algum 
tipo de restrição com sua prática eletrônica. To-
davia, essas restrições provavelmente ocorrem 
mais em razão da necessidade de adaptação 
das práticas presenciais às virtuais do que pro-
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blemas efetivamente insolúveis. Não é possível 
apontar antecipadamente quais são os atos que 
não possam ser realizados virtualmente, apenas 
é mais fácil imaginar quais poderão encontrar 
algum tipo de dificuldade, como perícias e inspe-
ções judiciais. As tecnologias da informação e co-
municação (tics), em constante aperfeiçoamen-
to, podem apresentar respostas com facilidade 
para problemas que ainda vão surgir nesse meio.

Tempos de excepcionalidade requerem medidas diferenciadas. Não se 
trata de instaurar procedimentos ou técnicas ao arrepio da lei, mas com 

base nos instrumentos legislativos que já estão disponíveis

Nesse contexto, a conclusão só pode ser de 
viabilidade de ampla prática de atos eletrônicos 
processuais, em processos cíveis, penais, tra-
balhistas, administrativos, mas não de forma 
irrestrita. A prática forense poderá apresentar 
situações que mereçam atenção diferenciada 
para que, em privilégio da duração razoável do 
processo, outros direitos processuais não sejam 
sonegados aos jurisdicionados.	 n

NOTAS
1. Aliás, neste ponto é importante observar a 
transposição dos direitos fundamentais proces-
suais – reconhecidos pela endoprocessualiza-
ção das normas constitucionais (PORTO, 2018) 
– à condição de direitos humanos, consideran-
do que a diferença das expressões se justifica 
apenas na diversidade dos planos de positiva-
ção de cada um deles: nacional ou internacional 
(LUÑO, 2007).

2. Ainda que a concepção tenha origem na 
Magna Charta Libertatum (CAMBI, 2001), a 
expressão due process of law somente foi ado-
tada em 1354, com a edição do Statute of West-
minster of the Liberties of London (DIAS, 2008).
3. À exemplo do que ocorre na França, onde os 
jurisdicionados informam seu “domicílio eletrô-
nico” através do endereço de correio eletrônico 
que utilizam, se responsabilizando a informar 

quaisquer alterações nele, pendentes ou não 
demandas contra si (MENUT, 2010, p. 348).
4. Dados verificados até o dia 29 de junho de 
2020 e disponíveis em: https://paineisanalytics.
cnj.jus.br/single/?appid=a89ef492-f81e-
-4679-a58f- f7caa7452d82& sheet=740707b2- 
b87f-4ac0-a185-b430f855e682&lang=pt- 
BR&opt=currsel&select=clearall.
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13 TÁTICAS PARLAMENTARES 
PARA APROVAÇÃO DAS LEIS

I MAPEAR OS ARTIFÍCIOS ESTRATÉGICOS, SEJAM ELES 
INSTITUCIONALIZADOS OU NÃO, É TAREFA CRUCIAL E NECESSÁRIA 
PARA COMPREENDER COMO FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO 

INTRODUÇÃO1,2

N
os estudos voltados para a análise da 
decisão dos legisladores, um aspecto 
particular (o papel das táticas parla-
mentares) com frequência fica relegado 
a plano desvinculado da disputa ar-

gumentativa. A limitação a um enfoque estri-
tamente argumentativo, centrado no aspecto 
discursivo, e que desconsidera o curso de ação 
global dos parlamentares, é incompleto para 
dar conta das práticas parlamentares observa-
das no dia a dia dentro do Poder Legislativo. 
Por isso, aqui se entende que prestar atenção 
às manobras dos legisladores – calcadas ou não 
nos regimentos internos das casas legislativas, 
voltadas para o alcance de posições favoráveis 
no processo de elaboração e deliberação de nor-
mas legais – é medida salutar para avaliar a de-
cisão legislativa.

Neste sentido, uma perspectiva pragmática, 
voltada para o que efetivamente acontece na 
arena legislativa, deve chamar a atenção para 
uma infinidade desses expedientes dos quais os 
atores lançam mão nas diversas etapas de uma 
discussão dentro do parlamento por ocasião da 
elaboração das leis. Além das razões, dos argu-

mentos apresentados – inclusive os falaciosos 
–, cumpre dar conta também das “táticas parla-
mentares”, aqui definidas como os movimentos 
dos argumentadores, já não no âmbito do dis-
curso oral, mas no plano da ação, “operativos”, 
destinados a fazer prevalecer seus pontos de 
vista ou interesses, conciliando os diversos ob-
jetivos envolvidos na atuação dos parlamenta-
res no processo legislativo. 

Um parlamentar, para ter êxito em suas ini-
ciativas, precisa conhecer bem as regras regi-
mentais que definem a condução dos trabalhos 
dentro do Poder Legislativo, não só para usá-las, 
mas também para saber saltá-las quando for o 
caso, ou para tirar proveito delas “atrapalhando” 
seus adversários políticos. O governo, mais do 
que ninguém, precisa entender esses meandros 
para conseguir aprovar as leis de seu interesse. 
O comportamento estratégico dos parlamen-
tares é esperado e é assim que acontece. Nes-
ses termos, propõe-se o estudo das “manobras 
estratégicas” possíveis em cada contexto com 
vistas à compreensão do curso de ação tomado, 
resultante na aprovação da lei ou rejeição da 
proposição legislativa.
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1. ALGUMAS APROXIMAÇÕES ÀS TÁTICAS 
PARLAMENTARES COMO COMPONENTES 
ESTRATÉGICOS NA ARENA LEGISLATIVA 
Os regimentos internos das casas legislativas 
trazem regras disciplinadoras da atuação par-
lamentar, definindo condições e procedimentos 
para, entre outras ações, a apresentação de pro-
jetos de leis, emendas, a organização das comis-
sões, o modo de debater, votar etc. A ideia é que 
os regimentos estabeleçam a ordem dos traba-
lhos, evitando os inconvenientes inerentes a 
reuniões numerosas, a fim de que o parlamento 
melhor alcance sua finalidade de deliberar so-
bre o bem comum. 

Tomadas nesses termos, as regras parlamen-
tares impingem constrangimentos institucio-
nais e têm consequências políticas inegáveis. O 
regimento interno constitui legislação essencial, 
pois oferece uma espécie de moldura, que, de 
forma semelhante a um manual de instruções, 
permite que se entenda o funcionamento de al-
gumas engrenagens da dinâmica parlamentar.

Cabe considerar táticas parlamentares como 
o conjunto de manobras estratégicas emprega-
das pelos parlamentares, partidos políticos e o 
presidente da república, durante o processo de 
elaboração legislativa, com vistas a obter posi-
ções favoráveis na tomada de decisão, pelo uso 
das regras dos regimentos internos ou não. 

As táticas parlamentares abrangem tanto as 
técnicas de obstrução das minorias parlamen-
tares – para atrapalhar e dilatar ao máximo a 
decisão legislativa – como os mecanismos de 
que as maiorias se valem para aprovar rapida-
mente suas proposições, inclusive saltando as 
tramitações. As táticas parlamentares revelam 
a dinâmica legislativa independentemente da 
ideologia dos parlamentares e partidos polí-
ticos envolvidos, pois todos fazem uso dessas 
manobras. Algumas são aceitáveis, outras não, 
como será possível ver adiante. Seja como for, 
o comportamento estratégico é uma realidade 
inerente à prática parlamentar e, justamente 

por isso, parece imprescindível começar a tratar 
adequadamente a questão.

Ficam de fora da noção de táticas parlamenta-
res aqui empregada a mentira, o ocultamento de 
razões, a manipulação, a chantagem, o pagamen-
to de vantagens indevidas para a adoção de de-
terminados comportamentos (de votar a favor 
ou contra), como tudo o relacionado à chamada 
“má política”, que, na verdade, socava toda a pos-
sibilidade de deliberação pública em prol do bem 
comum. Também não se encaixam na definição 
aqui utilizada as barganhas horizontais entre 
os próprios parlamentares nos bastidores e os 
acordos “de cafezinho”, sem prejuízo de que es-
tes últimos possam ser o objetivo desejado com 
a tática parlamentar (com frequência, o que se 
pretende é forçar uma rodada de negociações).

Como será possível ver com mais detalhes, 
parte das táticas parlamentares encontra ex-
pressa previsão regimental, outras não. Algu-
mas podem ser usadas a qualquer tempo, ao 
passo que outras têm momento certo e disci-
plina específica. A rigor, nem todas as condutas 
detalhadas na sequência representam violação 
a algum preceito ético ou valor moral. Como 
sua aplicação se dá dentro de um contexto, este 
também deve ser analisado para verificar se o 
recurso ao expediente tático de fato contribuiu 
– ou não – para o desiderato em concreto (forçar 
ou barrar a aprovação da lei ou emenda), favore-
cendo ou atrapalhando o devido processo legis-
lativo, isto é, as táticas podem ser usadas para 
diversos fins, inclusive boas causas.

Seja como for, invariavelmente causam per-
plexidade, na medida em que muitas artima-
nhas parlamentares funcionam como subter-
fúgios à efetiva troca de razões, espelhando o 
lema que intitula o presente trabalho, pois o uso 
de certas táticas sugere que pode ser melhor 
“calar” do que “falar” para aprovar leis. Inclusive, 
pode-se dizer que esse é o padrão de comporta-
mento da quase totalidade dos parlamentares. 
Isso não é um problema em si, já que não se 

Cabe considerar táticas parlamentares como o conjunto de manobras 
estratégicas com vistas a obter posições favoráveis na tomada de 

decisão, pelo uso das regras dos regimentos internos ou não
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pode esperar nada muito diferente do “jogo” que 
é a arte de legislar. 

Com isso, sem mais, passa-se às táticas parla-
mentares propriamente ditas.

2. A PRESUNÇÃO DA VOTAÇÃO SIMBÓLICA
Nas duas casas legislativas há duas modalida-
des de votação: a ostensiva e a secreta, de acordo 
com os arts. 184 a 188 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (ricd), e os arts. 289 a 297 
do Regimento Interno do Senado Federal (risf). 

Cada modalidade conta com dois ou mais 
processos de votação: a) a votação ostensiva 
pode ser realizada (1) pelo processo simbólico 
ou (2) pelo processo nominal; e b) a votação se-
creta pode ser feita (1) pelo processo eletrônico, 
(2) por intermédio de cédulas impressas ou (3) 
com o uso de esferas brancas (que representam 
o sim) e pretas (não), no caso do Senado, nas si-
tuações em que o sistema eletrônico não estiver 
funcionando (risf, art. 297; o 
ricd não prevê o processo de 
esferas brancas e pretas).

No processo simbólico, o pre-
sidente, ao anunciar a votação 
de qualquer matéria, convidará 
os deputados e senadores favo-
ráveis a permanecerem senta-
dos e proclamará o resultado 
manifesto dos votos. Na prática contemporâ-
nea, usa-se não “sentados”, mas “como estão”, 
de modo que os contrários levantam as mãos. 
No Senado é possível, ainda, que a votação sim-
bólica se dê de forma eletrônica. Esse processo 
costumava ser o mais frequente, muito embora 
venha sendo substituído paulatinamente pelo 
voto de liderança (art. 293, inc. ii, do risf), que 
será visto com mais detalhes no tópico seguinte.

Em caso de dúvida no contraste visual, isto 
é, quando alguns parlamentares levantarem as 
mãos, o presidente pode levar a cabo o chamado 
processo de verificação de votação (de quórum) 
de ofício ou por provocação. Neste último caso 
é necessário que o requerimento seja formula-
do por seis centésimos dos membros da Câmara 
dos Deputados (isto é, 31 deputados) ou pelos 
líderes que representem esse número (ricd, art. 
185, § 3º). Nessa situação, procede-se ao sistema 
de votação nominal. No caso do Senado basta 

o pedido de um senador (o autor) ser subscrito 
por mais três senadores, os apoiadores (risf, 
art. 293, inc. iv3).

Com isso, chega-se a uma regra regimental 
de importância fulcral na atividade parlamen-
tar: havendo-se procedido a uma verificação de 
votação, só será permitida nova verificação de 
votação após o decurso de uma hora, exceto em 
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que se adotará necessariamente o processo no-
minal –, e, ainda, a possibilidade de recurso, com 
o objetivo de conferir a contagem (art. 185, § 1º, 
do ricd8; no risf, tais regras constam do art. 293).

Ainda em defesa da votação simbólica, regis-
tra-se a previsão de procedimentos semelhan-
tes no direito comparado, notadamente nos par-
lamentos francês, italiano, alemão, português e 
mesmo no inglês. Na experiência comparada, 
figuram o sistema de “mãos levantadas”, o de 
“sentados e levantados” ou ambos (Fernández 
Riveira, 2003, p. 167-178).

Nada obstante tudo o que se 
acaba de explicar, o fato é que 
o processo de votação simbóli-
ca é anacrônico, pois o avanço 
tecnológico o tornou obsoleto, 
e sua manutenção não mais se 
sustenta, sobretudo em casos 
em que falte o quórum. São inú-
meras as situações em que as 
proposições são aprovadas por essa sistemática, 
ante visível falta de número mínimo. As táticas 
parlamentares envolvidas na presunção de que 
há quórum (mesmo quando de fato não há) cla-
ramente ofendem a legitimidade, o princípio de-
mocrático (one man, one vote) e a própria ima-
gem das casas do Congresso Nacional perante a 
opinião pública, maculada pela inoperância.

Justamente porque o voto é a principal mani-
festação juridicamente válida da vontade do par-
lamentar, acredita-se que reforçar o seu exercício 
em uma perspectiva ativa (em lugar de simples-

mente presumi-lo) é importante para devolver 
prestígio à atividade parlamentar. Além disso, a 
segurança de que as decisões são tomadas com 
o número legal mínimo de votos necessários é 
a garantia do princípio representativo do parla-
mento (o princípio da maioria). Não é aceitável 
que a sistemática de votação empregada seja 
tão determinante para a obtenção do resultado 
nesse caso. Até se admite tal diferença quando 
o contraste seja entre os modos de votação, se 
ostensiva ou secreta, mas não parece razoável 
aceitar que se aprove uma lei mediante a siste-

mática simbólica quando não se 
alcançaria o mesmo resultado 
por uma votação nominal9.

Em definitivo, sustenta-se 
que o fim da votação simbó-
lica solucionaria o problema 
e acabaria com as distorções 
das regras comentadas. O caso 
seria institucionalizar a vota-

ção nominal, na linha de diversas propostas já 
lançadas10. A tradição cederia espaço ao avanço 
tecnológico, que pode conferir igual rapidez e 
ainda agregar transparência às votações. 

3. O VOTO DE LIDERANÇA
O anterior Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados – aprovado pela Resolução 30, de 31 
de outubro de 1972, revogada pela Resolução 17, 
de 21 de setembro de 1989 (o atual regimento in-
terno) – previa em seu art. 176 o chamado “voto 
de liderança”, pelo qual a manifestação dos lí-
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deres dos partidos representava o voto de seus 
liderados, sendo aos parlamentares dissidentes 
permitida apenas a declaração de seu voto para 
registro em ata11. Trata-se de uma ficção jurídica 
pela qual o voto dos líderes tem o peso propor-
cional da bancada que representam: o voto de 
um é computado como o voto de todos os mem-
bros do partido ou grupo parlamentar, mesmo 
diante de expressa oposição individual do par-
lamentar representado.

No regimento interno hoje vigente, a men-
ção ao voto de liderança foi suprimida, mesmo 
assim a dinâmica continua aplicada na prática, 
fazendo parte dos chamados “usos e costumes 
parlamentares”. A imensa maioria das matérias 
ordinárias é votada apenas pelos líderes, cujo 
voto tem o peso proporcional da bancada que 
representam, ou seja, o voto de um é computado 
como o de toda a bancada.

A constitucionalidade da previsão chegou a 
ser contestada perante o stf, ainda à luz do or-
denamento constitucional anterior, no bojo do 
ms 20.499, o qual acabou julgado prejudicado 
pela perda superveniente da legitimidade ad 
causam (término do mandato do parlamentar 
impetrante). 

Nada obstante, convém registrar o parecer 
do procurador-geral da república à época (pos-
teriormente, ministro do stf, hoje aposentado), 
José Paulo Sepúlveda Pertence (publicado ori-
ginalmente na Revista de Direito Público, RDP 
76/57, out.-dez., 1985, embora a versão consulta-
da esteja datada de 2011), de onde se resgata a 
consideração de que o voto de liderança surgiu 
como um dos instrumentos autoritários para 
esvaziar o conteúdo real do mandato legislativo 
dos congressistas e, consequentemente, o poder 
do Congresso Nacional. 

Isso porque o “voto de liderança faz, dos lí-
deres, mandatários de seus liderados, indepen-
dentemente ou mesmo contra a vontade deles” 
(Pertence, 2011, p. 851). O parecer ainda evolui 
com outras considerações e conclui pela incons-

titucionalidade da previsão. Talvez tenha sido 
essa a razão de ter sido suprimida a menção ex-
pressa ao instituto no atual regimento interno, 
embora, como dito, o voto de liderança continue 
sendo implementado na prática, sendo uma 
rea lidade no dia a dia legislativo.

Como bem observa José Paulo Sepúlveda 
Pertence:

41. Não obstante, é inegável que o voto de lideran-
ça é um instrumento de excepcional eficácia para 
vencer o problema do absenteísmo nas sessões ple-
nárias do Legislativo. Como o problema não é novo, 
nem é brasileiro, mas, ao contrário, de há muito 
preocupa parlamentos de todo o mundo, a repulsa 
ao mecanismo estabelecido entre nós constitui um 
indício eloquente da sua incompatibilidade com os 
princípios cardeais, que regem o instituto do man-
dato legislativo. 42. Na França, durante muito tem-
po, o absenteísmo parlamentar justificou, apesar da 
veemente crítica doutrinária (cf. Duguit, Traité de 
Droit Constitutional, 1924, t. 4º/361 e ss.; Esmein, 
La République Française, 1909, p. 885 e ss.), o cha-
mado voto por procuração, eufemismo que deno-
minava a prática de um deputado confiar a outro as 
cédulas que lhe permitiam votar, em sua ausência, 
como se estivesse presente. [...] 44. De qualquer 
modo, o que importa assinalar é que, ao contrário 
do voto de liderança, a prática francesa do voto por 
procuração nem dispensava um ato de vontade do 
deputado ausente – na entrega ao colega dos seus 
boletins nominais – nem o inibia do voto pessoal, se 
presente à sessão (PertenCe, 2011, p. 850-851).

São dois os principais problemas da prática: 
em primeiro lugar, a violação do princípio de-
mocrático (one man, one vote), pelo qual se deve 
assignar a todos os votos igual valor (os votos 
de uns não podem valer mais que os votos de 
outros); e, em segundo lugar, a anulação de uma 
eventual dissidência individual do parlamentar. 
De fato, o pertencimento a grupos parlamenta-
res não pode anular a capacidade de ação do 
parlamentar individualmente.

Além disso, a tendência do direito comparado 
– o voto por procuração foi abolido do sistema 
francês, por exemplo – é considerar a pessoa-
lidade ou personalidade do voto parlamentar 
como princípio geral. Isso como corolário da no-

A tendência do direito comparado é considerar a pessoalidade ou 
personalidade do voto parlamentar como princípio geral. Isso como corolário 
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ção de que os parlamentares recebem o manda-
to diretamente dos eleitores, sendo o seu exercí-
cio pessoal e intransferível.

Inclusive, este é outro argumento que Sepúl-
veda Pertence usa para taxar a prática de in-
constitucional:

56. O voto de liderança importa na criação, por força 
de norma regimental, de uma representação sem man-
dato: o líder representa todos os deputados do seu 
Partido, independentemente da vontade deles, desne-
cessária para constituir o mandatário e – o que é mais 
assustador – impotente para destituí-lo, no caso con-
creto, do poder de voto plural (PertenCe, 2011, p. 851).

Tentando sanar esse problema, o ricd prevê 
em seu art. 180, § 7º, que o voto do deputado, 
mesmo que contrarie o da respectiva represen-
tação ou sua liderança, será acolhido para todos 
os efeitos.

Ocorre que, como isso não vinha sendo obser-
vado na prática, o então deputado federal José 
Thomaz Nonô formulou ao presidente da Câmara 
dos Deputados a Questão de Ordem 572, de 2005, 
com a seguinte pergunta: “Como deve o Presiden-
te proceder na proclamação do resultado nas vo-
tações simbólicas?” A dúvida residia em saber se o 
presidente deveria seguir a orientação dos líderes, 
computando os votos das bancadas, ou se deveria 
observar a manifestação dos deputados. 

Na sessão de 28 de junho de 2005, a questão de 
ordem foi acolhida para assentar que “o procedi-
mento a ser observado na proclamação do resul-
tado das votações pelo processo simbólico é o es-
pecificado no art. 185 do Regimento Interno, não 
sendo lícita nenhuma presunção relativa à prévia 
orientação das bancadas”12. Assim, já não se acei-
taria a prática para aprovar uma deliberação com 
a manifestação exclusiva dos líderes partidários.

Vale registrar que a mesma dinâmica  ocorre 
no Senado, cujo regimento interno continua pre-
ven do expressamente o voto de liderança comen-
tado (art. 293, inc. ii)13, permitida a declaração de 
voto pessoal do parlamentar, e nas reuniões em 
sessão conjunta do Congresso Nacional, também 
com clara previsão regimental (art. 45)14.

Com efeito, é possível que por diversas razões 
– sobretudo os imperativos de ordem pragmáti-
ca – tais institutos continuem existindo. Assim, 
para não se perder o olhar realista com uma 
proposta sem chances de concreção na prática, 
a sugestão vai no sentido de que o uso desse 
sistema seja, ao menos, restringido. Isso impe-
diria, por exemplo, que leis de grande repercus-
são fossem deliberadas por essa sistemática de 
“aprovação ficta” dos líderes, sem um grande nú-
mero de parlamentares presentes15.

Por obstruções entendem-se todas as formas, regimentais ou não, 
de retardar a discussão parlamentar, notadamente com o propósito 

de impedir que o projeto de lei seja aprovado pelas maiorias
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“aprovação ficta” dos líderes, sem um grande nú-
mero de parlamentares presentes15.
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Forçar que os parlamentares compareçam e 
tenham o dever de exercer o seu mandato (sem 
prejuízo da liberdade quantos aos meios, obvia-
mente) funcionaria como um pequeno empur-
rão rumo ao estímulo dos debates e incremento 
da discussão e argumentação entre os parla-
mentares. Trata-se de mais uma tentativa de 
reduzir a “evasão parlamentar”.

4. AS OBSTRUÇÕES PARLAMENTARES
Por obstruções entendem-se todas as formas, 
regimentais ou não, de retardar a discussão 
parlamentar, notadamente com o propósito de 
impedir que o projeto de lei seja aprovado pe-
las maiorias. Basicamente, são: 1) o não compa-
recimento ou o não registro da presença com 
objetivo de impedir a formação do quórum 
para a abertura da sessão; 2) após o início dos 
trabalhos, o pedido para verificação de quórum 
(diante de um plenário esvaziado, para encerrar 
os debates ou, como se costuma 
dizer, “derrubar” a sessão); 3) 
o pedido de votação nominal, 
nos termos do art. 189 do ricd e 
art. 294 do risf; e 4) a obstrução 
propriamente regimental (ou 
legítima) declarada pelo líder 
em processo de votação nomi-
nal (art. 13, § 2º, do risf). 

Além dessas táticas principais aqui reunidas 
com a etiqueta “obstrução” propriamente dita, 
também podem ser enquadradas como obstru-
cionistas outras condutas parlamentares, como a 
inscrição de parlamentares para fazer uso da pa-
lavra, a apresentação de emendas com o propósi-
to de tumultuar a discussão, a formulação de pedi-
do de vista, de pedido para votação em separado, 
os requerimentos para a realização de audiências 
públicas, para colher a opinião de outra comissão 
ou mesmo para simplesmente adiar a discussão 
e votação, todas ações com o intuito meramente 
protelatório. Algumas dessas táticas serão anali-
sadas de forma separada nos tópicos seguintes.

A primeira tática de obstrução (não compare-
cer ou não registrar a presença) não apresenta 
complexidades. A segunda, por seu turno, já tinha 
sido adiantada quando dos comentários sobre o 
quórum e o processo de votação simbólica. Passa-
-se, então, à terceira tática. Como se viu no tópico 

anterior, a maioria das votações é encaminhada 
pelos líderes, que representam as bancadas, ou 
pela votação simbólica, conforme consta do art. 
185 do ricd e do 293 do risf, o que confere maior 
agilidade aos trabalhos. Deste modo, um pedido 
de votação nominal é um dificultador, funcionan-
do como tática parlamentar obstrucionista.

Por fim, comente-se sobre a tática de obs-
trução mais importante. Tanto o ricd quanto o 
risf preveem a chamada “obstrução legítima”, 
declarada pelo líder do partido ou do bloco par-
lamentar, por intermédio da qual se cria uma 
ficção jurídica, qual seja, a retirada da presença 
dos parlamentares representados somente para 
o cômputo de formação do quórum da sessão, 
mesmo com sua permanência física ali em ple-
nário. A presença dos parlamentares é conside-
rada para os demais fins, especialmente o cons-
tante do art. 55, inc. iii, da Constituição de 198816. 

No ricd, a “obstrução legítima” está prevista 
no art. 82, § 6º17. No risf, a figura 
consta do art. 13, § 2º18. Funciona 
como uma verdadeira “ausência 
ficta”, e precisa ser comunicada 
à mesa diretora para que se pro-
ceda à baixa no quórum, o que 
também pode acabar derruban-
do a sessão. Na prática, é um ex-
pediente usado pelas minorias 

como uma maneira de dificultar a obtenção do 
número mínimo de votos necessários e, assim, 
forçar negociações. 

Em uma leitura otimista, a “obstrução legíti-
ma” é a única maneira de conseguir barganhar 
qualquer ponto nas discussões de um processo 
legislativo. Diz-se que, se a figura não existisse, 
provavelmente as maiorias “atropelariam”. Nes-
ses termos, Vieira Júnior (2017) chega a conside-
rar essa obstrução como “instrumento de con-
cretização do direito à legítima defesa do devido 
processo legislativo”, um verdadeiro direito de 
oposição (ou de resistência) das minorias parla-
mentares, garantido pelos regimentos internos. 
Talvez em alguns casos de fato seja assim.

A previsão regimental da tática parlamentar 
cumpre um papel decisivo, já que, bem usada, 
pode implicar aperfeiçoamentos no projeto de 
lei, contemplando emendas das minorias, em 
uma deliberação verdadeiramente democráti-
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ca e dialógica. No entanto, a verdade é que, na 
maior parte do tempo, trata-se mais de uma me-
dida usada com caráter nitidamente protelató-
rio, somente para fazer barulho, marcar posição, 
sem que efetivamente haja a intenção de apri-
morar o projeto de lei em discussão. Assim como 
um bisturi, essa ferramenta regimentalmente 
disciplinada também pode ser mal-empregada.

Vale salientar que a opção de votação “obstru-
ção” figura de forma expressa no art. 11 do Ato da 
Comissão Diretora 7, de 2020, que institui o Siste-
ma de Deliberação Remota (sdr) do Senado Fe-
deral, publicado em 18 de março 
de 2020. Conforme comentado, 
o sdr é a solução tecnológica 
que permitirá a discussão e vo-
tação de matérias nas situações 
de força maior que impeçam ou 
inviabilizem a reunião presen-
cial dos senadores. O sistema é 
positivo, mas a previsão sobre a 
obstrução é questionável. Explique-se.

Como se acaba de ver, em tempos de norma-
lidade, a estratégia de “obstrução” até pode ter 
sua legitimidade. No entanto, o desenho institu-
cional de procedimentos (pensados para serem 
usados) em tempos de crise deveria estimular a 
cooperação, a união de esforços, a agregação dos 
parlamentares em favor de uma solução conjun-
ta. Se, por um lado, a obstrução “força” um novo 
debate, por outro, “atrasa” uma decisão que pre-
cisa ser tomada urgentemente. Em si tua ções de 
calamidade, cada minuto faz diferença.

No sdr, em que o quórum é aferido somente 
na votação (art. 11, § 2º), a previsão da obstrução 
não terá seu efeito mais forte, qual seja, o de sus-
pender a sessão (e debater melhor o assunto “no 
cafezinho”)19. No entanto, a opção de voto “obs-
trução” é a única que “nega a formação do quó-
rum” – embora sem as consequências do art. 55, 
inc. iii, da Constituição – e obriga os interessados 
na aprovação da medida a se empenharem para 
alcançar os votos necessários para a formação 
do quórum. Como se vê, é um instrumento que, 
no jogo parlamentar, tem mais poder para barrar 

uma medida do que o voto “não”.
Ainda sobre essa modalidade 

regimental de obstrução, não 
constam registros de figuras se-
melhantes em outros parlamen-
tos. Na experiência comparada, 
o expediente obstrucionista 
consiste na simples “ausência es-
tratégica” com o objetivo de ne-

gar a formação do quórum. É interessante notar 
que a tática sob análise de “não se apresentar” às 
sessões é bastante poderosa – porque seu efeito é 
a paralisia dos trabalhos legislativos –, de modo 
que alguns sistemas chegam a prever que os par-
lamentares poderão ser compelidos a compare-
cer às sessões, como é o caso da Constituição Na-
cional da Argentina, na previsão de seu art. 6420.

O regimento interno da Cámara de Dipu-
tados argentina prevê que, em caso de inassi-
duidade reiterada da maioria dos deputados, a 
minoria poderá reunir-se no recinto das sessões 

Vale salientar que 
a opção de votação 
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forma expressa no art. 
11 do Ato da Comissão 

Diretora 7, de 2020

R$ 50,00 Compre pelo QR Code

de L. F. Queiroz
Uma nova maneira de explicar a legislação. A obra di vide o cenário condominial em 
270 assuntos e em cada um deles mostra as regras vigentes na forma de frases 
diretas de fácil compreensão, com carga reduzida de detalhes, e ao final de cada 
enunciado faz referência a uma das 36 leis reunidas na publicação.

VERSÃO SIMPLIFICADA DA LEGISLAÇÃO CONDOMINIAL
FACILITADOR DO CONDOMÍNIO

www.livrariabonijuris.com.br 0800 645 4020 | 41 3323 4020LANÇAMENTO • 136 páginas

Roberta Simões Nascimento DOUTRINA JURÍDICA

61REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

ca e dialógica. No entanto, a verdade é que, na 
maior parte do tempo, trata-se mais de uma me-
dida usada com caráter nitidamente protelató-
rio, somente para fazer barulho, marcar posição, 
sem que efetivamente haja a intenção de apri-
morar o projeto de lei em discussão. Assim como 
um bisturi, essa ferramenta regimentalmente 
disciplinada também pode ser mal-empregada.

Vale salientar que a opção de votação “obstru-
ção” figura de forma expressa no art. 11 do Ato da 
Comissão Diretora 7, de 2020, que institui o Siste-
ma de Deliberação Remota (sdr) do Senado Fe-
deral, publicado em 18 de março 
de 2020. Conforme comentado, 
o sdr é a solução tecnológica 
que permitirá a discussão e vo-
tação de matérias nas situações 
de força maior que impeçam ou 
inviabilizem a reunião presen-
cial dos senadores. O sistema é 
positivo, mas a previsão sobre a 
obstrução é questionável. Explique-se.

Como se acaba de ver, em tempos de norma-
lidade, a estratégia de “obstrução” até pode ter 
sua legitimidade. No entanto, o desenho institu-
cional de procedimentos (pensados para serem 
usados) em tempos de crise deveria estimular a 
cooperação, a união de esforços, a agregação dos 
parlamentares em favor de uma solução conjun-
ta. Se, por um lado, a obstrução “força” um novo 
debate, por outro, “atrasa” uma decisão que pre-
cisa ser tomada urgentemente. Em si tua ções de 
calamidade, cada minuto faz diferença.

No sdr, em que o quórum é aferido somente 
na votação (art. 11, § 2º), a previsão da obstrução 
não terá seu efeito mais forte, qual seja, o de sus-
pender a sessão (e debater melhor o assunto “no 
cafezinho”)19. No entanto, a opção de voto “obs-
trução” é a única que “nega a formação do quó-
rum” – embora sem as consequências do art. 55, 
inc. iii, da Constituição – e obriga os interessados 
na aprovação da medida a se empenharem para 
alcançar os votos necessários para a formação 
do quórum. Como se vê, é um instrumento que, 
no jogo parlamentar, tem mais poder para barrar 

uma medida do que o voto “não”.
Ainda sobre essa modalidade 

regimental de obstrução, não 
constam registros de figuras se-
melhantes em outros parlamen-
tos. Na experiência comparada, 
o expediente obstrucionista 
consiste na simples “ausência es-
tratégica” com o objetivo de ne-

gar a formação do quórum. É interessante notar 
que a tática sob análise de “não se apresentar” às 
sessões é bastante poderosa – porque seu efeito é 
a paralisia dos trabalhos legislativos –, de modo 
que alguns sistemas chegam a prever que os par-
lamentares poderão ser compelidos a compare-
cer às sessões, como é o caso da Constituição Na-
cional da Argentina, na previsão de seu art. 6420.

O regimento interno da Cámara de Dipu-
tados argentina prevê que, em caso de inassi-
duidade reiterada da maioria dos deputados, a 
minoria poderá reunir-se no recinto das sessões 

Vale salientar que 
a opção de votação 

“obstrução” figura de 
forma expressa no art. 
11 do Ato da Comissão 

Diretora 7, de 2020

R$ 50,00 Compre pelo QR Code

de L. F. Queiroz
Uma nova maneira de explicar a legislação. A obra di vide o cenário condominial em 
270 assuntos e em cada um deles mostra as regras vigentes na forma de frases 
diretas de fácil compreensão, com carga reduzida de detalhes, e ao final de cada 
enunciado faz referência a uma das 36 leis reunidas na publicação.

VERSÃO SIMPLIFICADA DA LEGISLAÇÃO CONDOMINIAL
FACILITADOR DO CONDOMÍNIO

www.livrariabonijuris.com.br 0800 645 4020 | 41 3323 4020LANÇAMENTO • 136 páginas

https://www.livrariabonijuris.com.br/


13 TÁTICAS PARLAMENTARES PARA APROVAÇÃO DAS LEIS

62 REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

para acordar os meios de compelir os faltosos, 
embora não se diga de quais maneiras (art. 27)21. 
Por seu turno, o Regimento Interno do Senado 
argentino prevê a citação dos ausentes, a aplica-
ção de multas e até a utilização de força pública 
caso as providências anteriores não deem resul-
tado (arts. 27 e 28)22.

Como se vê, longe de coibir a tática parlamen-
tar, os regimentos internos da Câmara dos De-
putados e do Senado na verdade contemplam 
um verdadeiro direito parlamentar de negar a 
formação de quórum. Inclusive, precisamente 
em razão desse direito, Arballo (2009) defende a 
inconstitucionalidade do art. 64 da constituição 
argentina. Para o autor, forçar o comparecimen-
to do parlamentar seria frustrar o exercício livre 
do mandato representativo, que supõe o recurso 
a táticas, estratégias e ações que conduzam aos 
respectivos ideais políticos.

Neste artigo, no entanto, prefere-se a opinião 
de Bentham (1991) no sentido de que a ausência 
dos legisladores tem como únicas consequên-
cias o atraso no funcionamento do Poder Le-
gislativo e o benefício ao Poder Executivo, que 
possui os próprios meios de alcançar seus obje-
tivos legislativos. Com isso, reprova-se a tática 
parlamentar da obstrução para negar quórum, 
vislumbrando-se nela prática perniciosa que só 
contraria a deliberação pública e atrapalha a 
consecução do bem comum.

Deve-se registrar que, quanto mais requi-
sitos procedimentais forem necessários para 
aprovação de uma proposição (como o quórum 
qualificado, por exemplo) ou quanto maior for a 
pressa, mais facilidade haverá para o uso de tais 
mecanismos de obstrução, os quais poderiam 
ser considerados uma espécie de “elemento per-
formático” da argumentação praticada dentro 
do Poder Legislativo.

Além das obstruções com previsão regimen-
tal, também podem ser citadas situações mais 
atípicas, como o episódio ocorrido no dia 11 de ju-
lho de 2017, em que um grupo de cinco senadoras 

ocupou a mesa (no sentido literal) que conduz 
os trabalhos no plenário do Senado, inclusive a 
cadeira do presidente da casa, impedindo o iní-
cio da sessão deliberativa em que seria discuti-
da a proposta de reforma trabalhista. O episódio 
acabou se tornando um verdadeiro fato político.

De acordo com o risf, havendo quórum, qual-
quer senador pode abrir a sessão, e foi isso que 
o grupo de senadoras fez, dando a palavra para 
discursos contra a reforma trabalhista em dis-
cussão alhures. Ao chegar o então presidente do 
Senado, Eunício Oliveira (pmdb-ce), para ocupar 
a cadeira da Presidência, as senadoras Gleisi Ho-
ffmann (pt-pr), Lídice da Mata (psb-ba), Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-am), Fátima Bezerra (pt-rn) 
e Regina Sousa (pt-pi) se recusaram a deixar o 
local ou ceder a cadeira central ao presidente. 

Com isso, o presidente do Senado determi-
nou que fossem apagadas as luzes do plenário, 
desligado o ar-condicionado e quase chegou a 
usar outro espaço para realizar a sessão, mas 
preferiu vencer pelo cansaço. Para desocupar 
o local, as senadoras queriam a garantia de que 
fossem votadas alterações no texto da reforma. 
A situação perdurou mais de seis horas. A cena 
foi histórica e condenada por senadores de di-
versos partidos. Desde aquele episódio de impe-
dimento de uso do plenário, o Senado equipou 
um auditório para usar como plenário “adicio-
nal”, para ter uma alternativa na hipótese de 
algo semelhante voltar a acontecer. 

É curioso notar que, em uma democracia, a 
votação das leis está entre os valores mais in-
tangíveis, e foi justamente isso que foi impedi-
do. Ainda que a intenção fosse discutir melhor 
as propostas da reforma trabalhista, o fato é 
que o episódio claramente se transformou em 
uma confusão cujo único efeito foi o bloqueio 
de qualquer debate. E, ainda mais grave, em 
uma instância denominada parlamento, cuja 
raiz etimológica vem justamente dos verbos 
“parler”, “parlare” (que significa falar, em francês 
e italiano, respectivamente), sendo a essência 
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da atividade legislativa debater, não protestar 
dessa maneira23. 

Outras práticas performáticas também po-
dem entrar para o catálogo das obstruções. Por 
exemplo, já aconteceu de parlamentares per-
tencentes às bancadas religiosas (evangélicas) 
levarem, para a sessão da comissão em que se 
discutiria o aborto, pequenos caixões (feitos de 
verdade, do tamanho para enterrar recém-nas-
cidos) e bonecos de brinquedo (para crianças) 
em formato de bebês. Como se pode imaginar, a 
prática tumultua as discussões, representando 
uma tática parlamentar bastante ilustrativa da 
ideia contida no título deste trabalho: em lugar 
de argumentar, procede-se ao contrário disso.

Ainda nessa linha, outro episódio de obstru-
ção “ilegítima” ocorreu por ocasião da votação 
da mesa diretora do Senado na sessão prepa-
ratória de 1º de fevereiro de 2019. Com o nítido 
intuito de obstaculizar o andamento dos traba-
lhos, a senadora Kátia Abreu (pdt-to) tirou à 
força e se apropriou da pasta de documentos do 
senador David Alcolumbre (dem-ap), que pre-
sidia os trabalhos da sessão. Na referida pasta, 
constavam folhas de papel impressas com to-
dos os procedimentos e algumas sugestões de 
respostas, elaboradas pela assessoria, aos even-
tuais questionamentos surgidos durante a ses-

são pelos senadores. O impasse durou mais de 
cinco horas24.

Por fim, cite-se a sessão da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (ccjc) 
da Câmara dos Deputados do dia 23 de abril 
de 2019. Ali, durante a discussão da reforma da 
previdência social, deputados da oposição tam-
bém tentaram obstruir os trabalhos pondo-se 
de pé e cercando a mesa do deputado federal 
Felipe Francischini (psl-pr), presidente da ccjc, 
a fim de que ele não visualizasse a sala nem os 
demais deputados, ficando impossibilitado de 
conduzir os trabalhos25.

Com isso, é possível observar que existe um 
verdadeiro arsenal de táticas de obstrução par-
lamentar.

5. O USO TÁTICO DA PALAVRA, 
REQUERIMENTOS E QUESTÕES DE ORDEM 
Em estratégia semelhante às obstruções que se 
acabam de ver, a tática em questão consiste no 
comportamento do parlamentar de usar todos 
os tempos regimentais, fazendo uso excessivo 
da palavra com o intuito claro de monopolizar o 
debate, aproveitar a notoriedade dos holofotes 
sobre discussões polêmicas e – mesmo no caso 
de serem apresentadas razões para o debate – 
fica evidenciado que a estratégia se volta muito 
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da atividade legislativa debater, não protestar 
dessa maneira23. 

Outras práticas performáticas também po-
dem entrar para o catálogo das obstruções. Por 
exemplo, já aconteceu de parlamentares per-
tencentes às bancadas religiosas (evangélicas) 
levarem, para a sessão da comissão em que se 
discutiria o aborto, pequenos caixões (feitos de 
verdade, do tamanho para enterrar recém-nas-
cidos) e bonecos de brinquedo (para crianças) 
em formato de bebês. Como se pode imaginar, a 
prática tumultua as discussões, representando 
uma tática parlamentar bastante ilustrativa da 
ideia contida no título deste trabalho: em lugar 
de argumentar, procede-se ao contrário disso.

Ainda nessa linha, outro episódio de obstru-
ção “ilegítima” ocorreu por ocasião da votação 
da mesa diretora do Senado na sessão prepa-
ratória de 1º de fevereiro de 2019. Com o nítido 
intuito de obstaculizar o andamento dos traba-
lhos, a senadora Kátia Abreu (pdt-to) tirou à 
força e se apropriou da pasta de documentos do 
senador David Alcolumbre (dem-ap), que pre-
sidia os trabalhos da sessão. Na referida pasta, 
constavam folhas de papel impressas com to-
dos os procedimentos e algumas sugestões de 
respostas, elaboradas pela assessoria, aos even-
tuais questionamentos surgidos durante a ses-

são pelos senadores. O impasse durou mais de 
cinco horas24.

Por fim, cite-se a sessão da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (ccjc) 
da Câmara dos Deputados do dia 23 de abril 
de 2019. Ali, durante a discussão da reforma da 
previdência social, deputados da oposição tam-
bém tentaram obstruir os trabalhos pondo-se 
de pé e cercando a mesa do deputado federal 
Felipe Francischini (psl-pr), presidente da ccjc, 
a fim de que ele não visualizasse a sala nem os 
demais deputados, ficando impossibilitado de 
conduzir os trabalhos25.

Com isso, é possível observar que existe um 
verdadeiro arsenal de táticas de obstrução par-
lamentar.
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mais para tumultuar do que efetivamente cola-
borar com a discussão.

Também conhecida como “filibusterismo”, 
essa técnica específica de obstrucionismo parla-
mentar causa estragos ainda maiores nos siste-
mas que não preveem um limite de tempo para 
os discursos, os quais podem durar horas, dias e 
até semanas, para impedir que o assunto em de-
bate passe para a fase de votação. O Senado dos 
Estados Unidos, por exemplo, enfrenta enor-
mes dificuldades com essa tática parlamentar: 
para fazer calar um “filibusteiro”, são necessá-
rios 60 votos (do total de 100 senadores)26.

Além do uso da palavra, outro expediente é 
a formulação de requerimentos (para adiar a 
votação, retirar da pauta, conferir mais prazo 
etc.) e questões de ordem para esclarecimento 
durante a sessão (também para protelar a tra-
mitação), feitos de forma análoga às obstruções.

A tática parlamentar citada, embora acei-
tável dentro do jogo político, 
infringe as regras da argumen-
tação racional, pois idealmen-
te as interações discursivas se 
prestam a que os falantes ex-
pressem seus pontos de vista, 
de forma fundamentada – isto 
é, articulando razões que per-
mitam o desenvolvimento do 
raciocínio de todos os que tomam parte no dis-
curso –, não para travar as discussões e atrasar 
a votação das leis. Esse é o comportamento tí-
pico dos parlamentares da oposição, seja qual 
for o seu espectro ideológico, especialmente no 
âmbito das comissões. 

Em casos assim (de filibusteiros oposicio-
nistas dominando o uso da palavra), a resposta 
estratégica da base aliada – isto é, a tática parla-
mentar contraposta dos parlamentares a favor 
da proposição (ou do governo) – é permanecer 
em silêncio, evitando polemizar ainda mais a 
discussão da matéria e para que a sessão não se 
alongue tanto. Se os interessados forem rebater 
o que foi dito ou tentar convencer do acerto da 
posição, nada será votado. Em casos assim, defi-
nitivamente é melhor calar-se do que falar. 

Essa contraestratégia também é especial-
mente importante para aqueles que conduzem 
os trabalhos, que precisam ter paciência de so-

bra, impedindo a todo custo que a reunião saia 
de controle, pois tudo o que a oposição deseja 
é ver a sessão suspensa ou adiada por alguma 
confusão ou fazer que uma discussão mais 
acalorada adie os trabalhos. Para quem está 
presidindo, a melhor maneira de responder aos 
ataques que costumam ser proferidos é perma-
necer inerte e não aceitar as provocações. 

Como adiantado, este tipo de comportamen-
to estratégico somente pode ser entendido para 
além do enfoque estritamente racional-discur-
sivo. Na arena legislativa, a interação entre os 
parlamentares não se dá somente nesse plano 
linguístico – no debate sobre o projeto de lei es-
pecífico – e existem outros jogos, que por vezes 
estão ocultos (Tsebelis, 1998). Somente ao se 
conceber uma racionalidade mais ampla, incor-
porando a ação estratégica e a lógica política, 
é possível explicar o manejo das táticas parla-
mentares aqui em pauta.

As táticas parlamentares em 
questão jogam com o fator tem-
po. Há exemplos recentes de 
como essa dimensão resta evi-
denciada. No dia 23 de abril de 
2019, foram mais de nove horas 
de sessão para a ccjc da Câma-
ra dos Deputados debater a pro-
posta de reforma da previdên-

cia social proposta pelo presidente da república. 
A reunião foi marcada pelas táticas parlamenta-
res aqui comentadas e, ao fim, teve que ser en-
cerrada quando a situação fugiu ao controle27. 

Na mesma linha, mencionem-se as sessões 
preparatórias para a escolha da mesa diretora 
do Senado nos dias 1º e 2 de fevereiro de 2019, 
que culminou na eleição do senador David Al-
columbre (dem-ap) como presidente. Não falta-
ram mostras do uso do tempo regimental para 
simplesmente tentar vencer o lado contrário 
pelo cansaço.

6. A APROVAÇÃO DE “CALENDÁRIOS 
ESPECIAIS” E SUPRESSÃO DOS 
INTERSTÍCIOS ENTRE TURNOS 
PARA APROVAÇÃO DE EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS
Nos dois últimos tópicos foram vistas algumas 
táticas parlamentares de obstrução tendentes 
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a postergar, alargar, quando não inviabilizar 
as discussões. Dando sequência às táticas par-
lamentares que manejam o uso do tempo, ago-
ra o caso é de fazer referência às tentativas de 
abreviar os tempos para o debate. A tática par-
lamentar consiste na aprovação dos chamados 
“calendários especiais” ou simples aprovação 
de supressão dos interstícios entre turnos para 
aprovação das emendas constitucionais. Expli-
que-se com mais detalhes a inconstitucionali-
dade da tática legislativa em comento.

Conforme a previsão da Constituição da 
República de 1988, art. 60, § 2º, as propostas de 
emenda constitucional (pec) serão discutidas e 
votadas em cada casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, considerando-se aprovada se 
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 
respectivos membros.

A previsão da votação em dois turnos é o 
que se chama de “cláusula de resfriamento”, 
com vistas a evitar a aprovação 
de emendas à Constituição de 
forma açodada. A decorrência 
lógica da previsão é que entre-
meie um lapso temporal entre 
um turno de votação e outro e, 
dessa maneira, haja mais publi-
cidade do tema, maiores chan-
ces de articulação das minorias 
e da oposição, bem como maior 
oportunidade para reflexão e debate. Em resu-
mo, é uma questão de senso comum que as pau-
sas podem ajudar um procedimento de decisão 
mais ponderado.

Na pressa, apurados com um cronograma 
apertado, é muito mais difícil um debate se de-
senvolver de forma adequada. Nessas condições, 
a oposição também terá maior dificuldade em se 
organizar. Além disso, há patente quebra do prin-
cípio da transparência e impossibilidade de a so-
ciedade analisar, criticar e interferir no processo 
de mudança constitucional (Barbosa, 2010, p. 195).

Seguindo por essa linha, o risf especificou a 
norma constitucional que exige dois turnos de 
discussão e votação, estabelecendo que o pri-
meiro turno compreende cinco sessões delibe-
rativas ordinárias consecutivas (art. 358); que o 
interstício entre o primeiro e o segundo turno 
será de, no mínimo, cinco dias úteis (art. 362); 

e que o segundo turno deve ficar aberto pelo 
prazo de três sessões deliberativas (art. 363). 
Portanto, os atos legislativos deveriam cumprir 
tais prazos, pois são regimentais e estipulados 
em consonância com a Constituição.

Nada obstante tais previsões regimentais, 
fato é que foi se consolidando o costume de 
supressão dos referidos prazos regimentais, a 
contar da aprovação dos requerimentos de “ca-
lendário especial”, por intermédio dos quais são 
eliminados tais lapsos temporais. Com isso, na 
prática, as pec são aprovadas em uma mesma 
sessão deliberativa ordinária, tendo-se chegado, 
inclusive, a iniciá-las e encerrá-las quase imedia-
tamente para o preenchimento da formalidade. 

Como explica Borges (2016, p. 55), os requeri-
mentos de calendário especial não contam com 
previsão regimental, são aprovados por maioria 
simples e votação simbólica, em flagrante des-
respeito ao devido processo legislativo. Sequer 

é exigido o acordo unânime en-
tre líderes. Essa sobreposição 
da vontade ad hoc da maioria 
parlamentar em detrimento 
das regras de tramitação de 
uma pec “representa transgres-
são direta à própria Constitui-
ção, com a restrição do debate 
político” (Borges, 2016, p. 56). O 
mesmo autor afirma ainda que:

A regularidade regimental do processo legislativo 
não é questão exclusivamente interna corporis do 
Parlamento. Os turnos e prazos da reforma consti-
tucional consistem em patrimônios da esfera pública 
(normas de direito público, indisponíveis), que visam 
não só o indispensável amadurecimento da propos-
ta de emenda à Constituição pelo Parlamento, mas o 
conhecimento da matéria pela sociedade, por meio 
da publicação paulatina de tramitação parlamentar 
(Borges, 2016, p. 61).

Nesse contexto, a inconstitucionalidade da 
referida tática parlamentar dispensa maiores 
comentários. A evidente gravidade contamina 
formalmente as emendas aprovadas segundo 
essa sistemática, que subverte a lógica do esta-
do de direito e da supremacia da Constituição28.

Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal 
(stf) chancelou a tática parlamentar menciona-
da, argumentando tratar-se de um tema “mera-
mente” regimental – já que não há, na Constitui-
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ção, exigência de lapso temporal mínimo entre 
os turnos de votação –, e, consequentemente, de 
natureza interna corporis, de forma que o par-
lamento seria “soberano” em sua deliberação. 
A discussão foi travada no stf por ocasião do 
julgamento em conjunto da adi 4.425 e adi n. 
4.35729. 

A prevalecer a posição do stf, a previsão do 
art. 60, § 2º, da Constituição Federal, ficaria di-
minuída a uma formalidade numérica destituí-
da de sentido. A ratio da norma constitucional é 
óbvia: permitir que as reformas constitucionais 
sejam discutidas em um tempo razoável, sejam 
maturadas, refletidas.

A escusa de que o tempo do Poder Legislativo 
é o tempo da política, e o dela muitas vezes não 
pode esperar procedimentos e prazos, não auto-
riza a prática de inconstitucionalidades. Mesmo 
porque uma das funções da atividade legislati-
va é justamente a de não assumir o pensamen-
to das massas de forma imediata, irreflexiva e 
emocional, mas sim o de cuidar para que esses 
anseios, após uma discussão mais aprofunda-
da e um pensamento reflexivo e mediato, sejam 
superpostos por propostas mais racionais. Este 
caminho (e o respeito aos tempos) ajudaria a 
evitar os populismos (através dos quais as mas-
sas se tornam o tirano)30.

Para resolver o ponto, é necessário que o stf 
revise urgentemente o seu entendimento no 
sentido de que os atos legislativos calcados ex-
clusivamente nos regimentos internos das casas 
legislativas são insindicáveis. Ao menos quanto 
aos atos baseados nessas regras regimentais – 
que estabelecem as regras de discussão e vota-
ção das PEC – funcionam como “normas cons-
titucionais interpostas” (Barbosa, 2010, p. 183).

7. OS DESTAQUES
Diferentemente da tática parlamentar anterior, 
a que se comenta neste tópico não apresenta 
maior gravidade. Por intermédio dos desta-
ques, permite-se a supressão de dispositivos na 

proposição no momento em que já está sendo 
votada. A rigor, isso deveria ser feito no prazo 
próprio, qual seja, o do emendamento, no qual 
se oportuniza uma melhor discussão sobre as 
modificações ao texto da proposição e costuma 
implicar argumentação que justifica a modifi-
cação sugerida (inclusive, foi por essa razão que 
o emendamento não entrou para o catálogo das 
táticas parlamentares no contexto aqui defen-
dido). Além do aspecto temporal, outra diferen-
ça entre o destaque e a emenda diz respeito a 
que o primeiro não inova, somente pode tratar 
de matéria já existente.

Há três tipos de destaques: a) para votação 
em separado (dvs), por intermédio do qual o 
parlamentar pode desagregar o texto completo 
(de artigo, inciso, alínea) ou mesmo expressões 
do texto, de modo que tal matéria seja separada 
do texto global para ser votada separadamen-
te; b) o destaque supressivo (ds), pelo qual se 
decepa o texto já para eliminação, se obtiver a 
maioria necessária; e c) o destaque para consti-
tuir uma proposição autônoma, no qual o par-
lamentar desmembra algum texto do projeto 
para ser incluído, se obtiver a maioria neces-
sária, no novo projeto (ou substitutivo) consi-
derado “texto básico”. Na prática, no entanto, a 
modalidade prevista em b) – o destaque supres-
sivo (ds) – não é utilizada, por ser bastante con-
fusa e, consequentemente, dar problemas na 
aplicação (muitos parlamentares têm dificulda-
de de entender que, ao votar um ds, a maioria 
está eliminando o conteúdo da proposição, e 
não aprovando, como costuma ser a praxe da 
deliberação legislativa).

A tática parlamentar consiste precisamen-
te em conseguir – já nesse momento avançado 
do processo legislativo – a maioria necessária 
para aprovar a proposta de supressão no texto 
ou a votação de algumas partes da proposição 
de forma separada, na tentativa de forçar mais 
uma rodada de negociações. É que os projetos 
costumam ser votados em bloco: primeiro se 
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vota o chamado “texto básico” e, somente após, 
votam-se as partes destacadas. Assim, no caso 
do destaque para votação em separado – expe-
diente que, para ter efeito, precisa ser formula-
do antes do anúncio da votação da proposição 
–, pode-se formar novamente uma maioria para 
reinserir o texto destacado, embora se crie uma 
dificuldade, já que a votação se estende e o pas-
sar do tempo aumenta as chances de esvazia-
mento do quórum. 

Nesse sentido, veja-se a explicação de Inácio 
(2009, p. 358), para quem:

[...] o requerimento para retirar parte da proposição 
para ser votada em separado – o destaque para vo-
tação separada (DVS) – é outro procedimento dispo-
nível às oposições para modificar estrategicamente 
o contexto decisório. Uma vez adotado, o DVS au-
menta o número de votações relativas à matéria e 
impõe aos apoiadores da parte destacada o custo de 
garantir o quórum necessário para a sua aprovação 
para que ela volte a integrar o texto principal.

Desse modo, os destaques se configuram 
como mecanismos regimentais que se prestam 
a desmembrar partes do texto da proposição 
em “acessórios”, tendo uma dupla consequên-
cia: em primeiro lugar, permitem o avanço da 
tramitação quanto às demais partes; e, em se-
gundo lugar, oportunizam uma discussão mais 
“organizada” sobre o objeto de divergência, nes-

sa etapa mais avançada do processo legislativo 
que é a fase de votação. 

Na prática, por intermédio dos destaques, 
abre-se uma verdadeira possibilidade de emen-
damento fora de tempo. Desde uma perspectiva 
mais otimista, seria possível dizer que oportu-
niza uma maior discussão sobre um ponto polê-
mico. Seja como for, trata-se de um instrumento 
à disposição do parlamentar para tentar modi-
ficar uma proposição que está prestes a ser vo-
tada, fazendo valer o seu ponto de vista sobre 
a temática. O recurso aos “destaques”, portanto, 
guarda indiscutível natureza de tática parla-
mentar nos moldes aqui propostos e traz reper-
cussões para outras manobras criativas para as 
encruzilhadas da elaboração legislativa, como 
se vê no próximo tópico.

O instrumento está expressamente discipli-
nado no risf, art. 312 e seguintes31.

8. TÁTICAS PARA SALTOS NA TRAMITAÇÃO 
No jargão parlamentar, a tramitação corres-
ponde ao conjunto de passos regimentais ne-
cessários para a aprovação de uma proposição 
legislativa. É o procedimento obrigatório a ser 
adotado pelos projetos de leis. 

A regra geral (na Câmara dos Deputados) é 
a existência de: a) uma fase preliminar, em que 

Por intermédio dos destaques, abre-se uma verdadeira possibilidade de 
emendamento fora de tempo. Desde uma perspectiva mais otimista, seria 

possível dizer que oportuniza uma maior discussão sobre um ponto polêmico
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vota o chamado “texto básico” e, somente após, 
votam-se as partes destacadas. Assim, no caso 
do destaque para votação em separado – expe-
diente que, para ter efeito, precisa ser formula-
do antes do anúncio da votação da proposição 
–, pode-se formar novamente uma maioria para 
reinserir o texto destacado, embora se crie uma 
dificuldade, já que a votação se estende e o pas-
sar do tempo aumenta as chances de esvazia-
mento do quórum. 

Nesse sentido, veja-se a explicação de Inácio 
(2009, p. 358), para quem:
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se analisa a juridicidade e a constitucionalidade 
da proposição, bem como as questões de técni-
ca legislativa, a cargo da ccj da casa legislativa; 
e, se for o caso, o exame da proposta do ponto 
de vista orçamentário, verificando a compatibi-
lidade com a loa, ldo, ppa etc.; b) uma fase de 
análise de mérito, no âmbito das comissões e no 
plenário, em que são recebidas emendas, a ma-
téria é objeto de discussão (com eventuais au-
diências públicas) e votação; e c) uma vez apro-
vada na casa de origem, repetem-se as fases “a” 
e “b” na casa revisora, a qual, caso decida fazer 
emendas, terá de devolver a proposição à casa 
de origem, ou, se não houver alteração no texto, 
enviar diretamente à sanção presidencial. No 
Senado, tudo ocorre simultaneamente, não há 
parecer preliminar.

Conforme o art. 258 do risf, havendo em 
curso no Senado duas ou mais proposições re-
gulando a mesma matéria é lícito promover 
sua tramitação em conjunto a 
contar de requerimento de co-
missão ou de senador, median-
te deliberação da mesa diretora. 
Se o requerimento de tramita-
ção conjunta recair sobre pro-
posições que já tenham parecer 
aprovado em comissão ou que, 
mesmo sem tê-lo, já constem da 
ordem do dia, a decisão ficará a 
cargo do plenário. Despacho do presidente do 
Senado também pode autorizar a tramitação 
conjunta, nos termos do art. 48, § 1º. No ricd, a 
tramitação conjunta é disciplinada pelo art. 142.

A consequência prática da tramitação em 
conjunto é a reunião das proposições em um 
único volume (os processados são apensados) e, 
a contar desse momento, tramitam como se fos-
sem uma só, aproveitando os atos de apreciação 
nas comissões, pareceres e apreciação em ple-
nário por onde passarem.

São estabelecidas regras de prioridade: a) 
o projeto mais antigo tem preferência sobre o 
mais recente; b) os que regulam a matéria de 
modo mais amplo predominam sobre os mais 
restritos; c) no Senado, os projetos oriundos da 
Câmara dos Deputados antecedem aos da pró-
pria casa e, na Câmara, acontece o contrário, as 
proposições do Senado prevalecem sobre as da 

Câmara; d) na Câmara, dos projetos do Poder 
Executivo são prioritários aos da própria casa.

O risf, art. 260, § 1º, estabelece que o regime 
especial de tramitação de uma proposição es-
tende-se às demais que lhe estejam apensadas. 
Com isso, se uma das proposições apensadas 
estiver tramitando em regime de urgência, tal 
tramitação é automaticamente estendida a to-
das as demais.

Esse regramento permite algumas táticas 
parlamentares. Na hipótese de uma proposição 
sujeita a deliberação terminativa (isto é, cuja vo-
tação dispensa a competência do plenário) no 
âmbito das comissões ser apensada a outra sujei-
ta ao plenário, a aprovação do requerimento de 
tramitação em conjunto tem o efeito de retirar o 
caráter terminativo, e ambas seguirão para o ple-
nário. Com essa tática, como se vê, pode-se alte-
rar completamente o rumo da proposição, modi-
ficando, inclusive, a arena em que se dá o debate.

Da mesma forma, se um pro-
jeto de lei recém-apresentado 
for apensado a uma proposição 
em estágio mais avançado, a 
mais antiga passará a ter a tra-
mitação da mais recente. Nos 
termos do art. 260, inc. i, do risf, 
não haverá “incorporações”, de 
forma que a tramitação mais 
antiga não se espelha no proje-

to de lei mais recente. No entanto, as discussões 
para a modificação do risf, estabelecerá que, 
com a tramitação em conjunto, a proposição 
mais recente poderá simplesmente seguir a tra-
mitação da mais antiga e saltar diversas etapas.

Foi com base nessa tática parlamentar que 
foi aprovado o Projeto de Lei do Senado – pls 
470, de 2018, de autoria do senador Randolfe 
Rodrigues (rede-ap), para alterar a Lei 9.605/98 
para elevar a pena do crime de maus-tratos a 
animais e estabelecer punição financeira para 
os estabelecimentos comerciais que concorre-
rem para essa prática. Apresentado no dia 5 de 
dezembro de 2018, e aprovado no dia 11 do mes-
mo mês, o pls teve sua tramitação acelerada 
com o requerimento de tramitação em conjunto 
com o Projeto de Lei da Câmara – plc 27, de 2018, 
que tratava de matéria correlata, e tramitava 
em regime de urgência32.

Se uma das proposições 
apensadas estiver 

tramitando em regime de 
urgência, tal tramitação 

é automaticamente 
estendida a todas 

as demais
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Tática parlamentar semelhante permite a 
inclusão na ordem do dia de matéria que ainda 
não esteja devidamente instruída. Pela autori-
zação do risf, art. 172, inc. i33, uma das normas 
mais importantes do regimento interno, se a 
proposição estiver parada na comissão e já tiver 
escoado o prazo regimental para o parecer por 
parte dessa, basta um simples requerimento 
com base na norma regimental em referência, 
devidamente aprovado pelo plenário, para afe-
tar o projeto de lei imediatamente ao plenário.

No final de 2018, foi precisamente essa a tá-
tica parlamentar utilizada para aprovar sem 
barulho o reajuste no valor do teto constitucio-
nal. O plc 27, de 2016, foi aprovado pelo Senado 
em 7 de novembro de 2018, e se converteu na Lei 
13.752, de 26 de novembro de 2018. O plc sob aná-
lise tinha sido recebido no Senado desde 8 de ju-
nho de 2016; aprovado na ccj em agosto de 2016; 
na sequência, o projeto de lei foi enviado ao ple-
nário para atender ao pedido de 
urgência; em fevereiro de 2017, o 
plc foi encaminhado à Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(cae), e aí ficou o ano inteiro. 
Com base no requerimento for-
mulado em 6 de novembro de 
2018, com fundamento no risf, 
art. 172, inc. i, de autoria do se-
nador José Maranhão, a matéria foi incluída em 
pauta e votada no mesmo dia 7 de novembro de 
201834.

Também entra para a categoria de táticas 
parlamentares voltadas para burlar a tramita-
ção a que ficou conhecida como “contrabando 
legislativo” ou inserção de “jabutis”, hoje consi-
derada inconstitucional. Tratava-se da prática 
parlamentar – especialmente no âmbito das 
comissões mistas – de inserir emendas nos pro-
jetos de lei de conversão de medidas provisórias 
editadas pelo presidente da república. 

As emendas “jabutis” frequentemente não 
atendiam à exigência de pertinência temática 
e tinham o claro propósito de “pegar carona” 
na tramitação abreviada da aprovação das me-
didas provisórias, com menos chances de dis-
cussão e alteração, dado o prazo constitucional 
de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, nos 
termos do art. 62, § 3º, da Constituição de 1988. 

A prática se dava em desrespeito à própria Re-
solução 1, de 2002, do Congresso Nacional, que 
dispõe sobre o rito de apreciação das medidas 
provisórias, cujo art. 4º, § 4º35, proíbe a apresen-
tação de emendas sobre matérias estranhas à 
medida provisória.

Por ocasião do julgamento da adi 5.127, o stf 
declarou inconstitucional a inserção de emen-
das sem pertinência temática no processo legis-
lativo de conversão das medidas provisórias em 
lei. 

Com base na declaração de inconstituciona-
lidade, o presidente do Senado adotou a práti-
ca de excluir os “jabutis” que continuam sen-
do inseridos pela Câmara dos Deputados ou 
comissão mista. No entanto, ainda não foram 
estabelecidos critérios objetivos para definir 
quais emendas se encaixam nessa definição, 
pois mesmo o que se entende por “pertinência 
temática” pode trazer uma abertura semântica 

bastante ampla. 
A avaliação do que deve ser 

excluído tem sido subjetiva, por 
parte do próprio presidente da 
Câmara dos Deputados, que 
impugna de ofício. No Senado, 
a praxe é a provocação partir 
de algum senador e a decisão 
final é submetida ao plenário, 

mesmo que tenha de ser tudo combinado pelo 
próprio presidente (que pede para um senador 
encampar a iniciativa), como forma de repar-
tir o ônus político da exclusão da emenda. No 
papel de casa revisora, tais casos não retornam 
para a Câmara dos Deputados. 

Os “jabutis” tinham o claro propósito de 
burlar o procedimento legislativo ordinário. O 
apelido dessa prática veio do adágio popular 
de acordo com o qual “jabutis não sobem em 
árvore. Se lá estão, ou foi enchente ou mão de 
gente”. Assim, é usado para ilustrar que, por trás 
de uma situação inusitada (inserção de uma 
emenda estranha à matéria discutida) há uma 
explicação, seja uma hipótese mais remota ex-
traordinária, seja a interferência de outros fa-
tores, mais especificamente a clara atuação de 
alguém com o propósito de converter a propo-
sição normativa em lei sem chamar a atenção e 
sem muita discussão.

A prática do “jabuti” veio 
do adágio popular de 

acordo com o qual “jabutis 
não sobem em árvore. Se 
lá estão, ou foi enchente 

ou mão de gente”
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Considerando o novo contexto após a tática 
parlamentar dos jabutis ter sido declarada in-
constitucional, Van Der Laan (2018) constatou 
que de fato a quantidade de emendas dispondo 
sobre matérias “totalmente estranhas” dimi-
nuiu, mas seguiram sendo apresentadas emen-
das “conexas” com as matérias veiculadas em 
medidas provisórias. 

A conclusão do autor é que a prática parla-
mentar ainda precisa convergir mais e aderir 
ao modelo legislativo constitucional consagra-
do na decisão do stf. Para ajudar, propõe uma 
adaptação regimental, prevendo uma análise 
de admissibilidade inicial das emendas parla-
mentares, o que seria feito com base em parecer 
técnico da consultoria legislativa, com a vanta-
gem de também diminuir o constrangimento 
dos relatores, nas comissões mistas, em não 
acatar emendas de seus pares quando eivadas 
de baixo grau de pertinência temática.

Ainda dentro das táticas para dar saltos na 
tramitação, importa mencionar a chamada 
“doutrina Temer” e, na sequência, a estratégia 
usada para burlá-la. 

De acordo com o art. 62, § 6º, da Constituição 
Federal, com redação dada pela ec 32/01, a partir 
do 45º dia de sua publicação, a medida provisó-
ria editada pelo presidente da república passa a 
“sobrestar” as demais deliberações no Poder Le-
gislativo onde estiver tramitando36. Trata-se do 
trancamento da pauta de votações até que seja 
finalizada a apreciação da medida provisória 
respectiva. O artifício veio no bojo das modifica-
ções quanto ao rito das medidas provisórias tra-
zidas pela ec 32/01, ao lado da proibição para ree-
dição desses atos e da criação da comissão mista, 
com o objetivo de obrigar o Congresso Nacional 
a se manifestar sobre as medidas provisórias.

Com a novidade sob análise, um dos grandes 
efeitos não esperados da ec 32/01, foi o de que a 
pauta do Poder Legislativo passou a viver tran-
cada. O problema se arrastou até quando, na 
Questão de Ordem 411, de 2009, o então deputa-

do federal Régis de Oliveira, formulou a seguin-
te pergunta: “Quais são as matérias abrangidas 
pela expressão ‘deliberações legislativas’ para 
os fins de sobrestamento da pauta por medida 
provisória nos termos da Constituição?”. Com o 
questionamento, levantou a tese de que o tran-
camento do art. 62, § 6º, da Constituição Federal, 
não alcançaria todas as matérias a cargo do Po-
der Legislativo.

Em resposta à referida questão de ordem, o en-
tão presidente da Câmara dos Deputados, Michel 
Temer, apresentou a interpretação no sentido de 
que, se a medida provisória é um instrumento 
que somente pode dispor sobre temas atinentes 
a leis ordinárias, então apenas os projetos de lei 
ordinária que tenham por objeto matéria passí-
vel de edição de medida provisória estariam por 
ela sobrestados. Com esse entendimento, a “dou-
trina Temer” considerou que não estariam sujei-
tas às regras de sobrestamento: 1) as propostas de 
emenda à Constituição; 2) os projetos de lei com-
plementar; 3) os decretos legislativos e as resolu-
ções; e 4) as matérias elencadas no art. 62, § 1º, inc. 
i, da Constituição Federal37. 

A interpretação em causa pode ser considera-
da um verdadeiro processo informal de mudan-
ça constitucional, já que, na prática, conferiu ao 
texto do art. 62, § 6º, da Constituição Federal, 
um alcance diverso (menos abrangente) em re-
lação ao sentido que vinha sendo praticado até 
então, sem qualquer procedimento legislativo 
para a reforma do texto. 

A decisão do presidente Michel Temer se 
baseou em três ordens de argumentos: em pri-
meiro lugar, o argumento político, no sentido de 
que se vivia uma “paralisia legislativa” acarreta-
da pelo trancamento da pauta; em segundo lu-
gar, o argumento jurídico, pois, em sendo as me-
didas provisórias uma exceção ao princípio de 
que compete ao Poder Legislativo legislar, o ins-
tituto mereceria uma interpretação restritiva; e, 
em terceiro lugar, o argumento sistêmico, consi-
derando-se que a regra sobre o sobrestamento 

Ainda dentro das táticas para dar saltos na tramitação, importa mencionar 
a chamada “doutrina Temer”. Trata-se do trancamento da pauta de 
votações até que seja finalizada a apreciação de medida provisória
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da pauta deveria ser interpretada em conjunto 
com os outros dispositivos do texto constitucio-
nal. Este último argumento avança para positi-
var que a Constituição previu a igualdade entre 
os poderes, de maneira que um deles não pode 
ter atuação política e juridicamente superior à 
de outro, com o direito de controlar totalmente 
a sua pauta.

Nesses termos, a “doutrina Temer” consig-
nou por “deliberações legislativas sobrestadas” 
somente as ordinárias e desde que não versem 
sobre as matérias proibidas para as medidas 
provisórias. Na prática, a nova interpretação im-
plicou o seguinte: a) as medidas provisórias ape-
nas trancam a pauta das sessões ordinárias, mas 
suspendem a pauta das sessões extraordinárias; 
b) as medidas provisórias somente podem so-
brestar proposições de matérias que podem ser 
veiculadas via medida provisória, excluindo-se, 
porquanto, tudo o que não pode ser tratado por 
esse instrumento (art. 62, § 1º, da Constituição). 

Assim, pouco a pouco, a pauta foi sendo 
aberta, e logo o Senado também acolheu que o 
trancamento tampouco alcança a aprovação de 
autoridades (art. 52, incs. iii e iv da CF/88) nem 
impede o Congresso Nacional de apreciar as 
concessões de serviço de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens (art. 223 da cf/88)38, já que se 

trata de mera fiscalização de ato do Poder Exe-
cutivo. Além disso, fixou o entendimento de que 
o sobrestamento da pauta por outra urgência 
constitucional (art. 64, § 2º, da cf/88)39 não obsta 
a votação das medidas provisórias.

Com essa interpretação, tem-se que a “dou-
trina Temer” respaldou algumas táticas parla-
mentares para saltar o trancamento da pauta, 
por exemplo, a inserção de um tipo penal ao fim 
do projeto de lei somente para que a proposição 
não fique sobrestada, já que é vedado editar me-
dida provisória sobre direito penal, com base 
no art. 62, § 1º, inc. i, alínea “b”, da Constituição 
Federal. Por vezes, a matéria sequer guarda re-
lação com temas penais.

Na mesma linha, outra tática parlamentar 
ensejada pela “doutrina Temer” consiste em 
abrir uma sessão extraordinária para fugir do 
trancamento da pauta da sessão ordinária e, 
assim, deliberar sobre matérias. Inclusive, essa 
possibilidade foi expressamente fixada na res-
posta dada à Questão de Ordem 2, de 2010, do 
Senado40, que viabilizou a convocação de sessão 
extraordinária com pauta própria, o Projeto de 
Lei Complementar 58/10, o Projeto Ficha Limpa.

Para finalizar, um último detalhe sobre a 
“doutrina Temer”. Ainda em 2009, os então de-
putados federais Carlos Fernando Coruja Agus-

A necessidade de que haja aprovação da proposta de emenda constitucional por 
ambas as casas institui o “ping-pong”. Cada vez que a PEC é alterada em uma 

das casas, precisa voltar para a outra casa para a respectiva aprovação
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tini, Ronaldo Ramos Caiado e José Aníbal Peres 
de Pontes ajuizaram o Mandado de Segurança 
27.931 para impugnar a nova interpretação dada. 
O ministro relator do Supremo, Celso de Mello, 
conheceu o pedido, por entender que existia 
controvérsia constitucional, mas indeferiu a li-
minar, sob o argumento de que

a interpretação dada pelo Senhor Presidente da Câ-
mara dos Deputados ao § 6º do art. 62 da Constitui-
ção da República, ao contrário, apoiada em estrita 
construção de ordem jurídica, cujos fundamentos 
repousam no postulado da separação de poderes, 
teria, aparentemente, a virtude de fazer instaurar, no 
âmbito da Câmara dos Deputados, verdadeira práxis 
libertadora do desempenho, por essa Casa do Con-
gresso Nacional, da função primária que, histórica e 
institucionalmente, sempre lhe pertenceu: a função 
de legislar (BrasIl, 2009).

Assim, para propiciar o regular desenvolvi-
mento dos trabalhos legislativos no Congresso 
Nacional, e desafogar a pauta legislativa, o stf 
acatou que a interpretação era necessária. Após 
oito anos, em 2017, o tribunal, por maioria, in-
deferiu o mandado de segurança e chancelou a 
constitucionalidade da interpretação conferida 
pela “doutrina Temer”.

9. O “FATIAMENTO” DAS PROPOSTAS DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
A tática parlamentar em referência exige uma 
lembrança sobre as regras que disciplinam a re-
forma constitucional. 

A adoção do sistema bicameral na Constitui-
ção de 1988 condicionou a aprovação de uma 
emenda à Constituição a que a proposta seja 
discutida e votada em cada casa do Congres-
so Nacional, em dois turnos, considerando-se 
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros (art. 60, § 
2º, da cf/88). Como visto, estabeleceu-se, assim, 
não só um quórum de votação, mas também a 
quantidade mínima de turnos de discussão e a 
ausência de hierarquia entre casa iniciadora e 
casa revisora (existente no processo legislativo 
das demais espécies normativas).

A necessidade de que haja aprovação da 
proposta de emenda constitucional (pec) por 
ambas as casas institui, na prática, um procedi-
mento apelidado de “ping-pong”, isto é, cada vez 
em que a proposta de emenda constitucional é 
alterada em uma das casas, precisa voltar para 
a outra casa para a respectiva aprovação. Esse 
vai e vem pode se prolongar ad infinitum. Como 
observam Figueiredo e Limongi (1999):

A matéria precisa ser aprovada separadamente nas 
duas Casas, cumprindo rigorosos prazos regimentais 
nas diferentes instâncias de apreciação, e a delibera-
ção final se dá em dois turnos de votação. O Senado 
Federal não assume uma mera função revisora, como 
ocorre nas matérias ordinárias, uma vez que o mesmo 
texto deve ser aprovado, em dois turnos, em ambas 
as Casas. Assim, teoricamente, não há limite para o 
número de vezes que a matéria pode passar de uma 
Casa para a outra (fIgueIreDo; lImongI, 1999, p. 198).

Para que não se demore muito tempo com as 
discordâncias e se aproveite imediatamente a 
parte da proposta em que há acordo, uma solu-
ção criativa resolveu o impasse: o “fatiamento” 
da pec, viabilizado pela aprovação de um “desta-
que para elaboração de proposição autônoma”, 
retirando do texto principal a parte controverti-
da. Com isso, a parte sobre a qual há consenso (a 
não modificada, já aprovada em dois turnos em 
cada casa) é promulgada, ao passo que a parte 
modificada retorna à outra casa sob a forma de 
uma nova pec, apelidada “paralela”.

Pode-se dizer que o primeiro precedente que 
ensejou essa prática se deu logo da discussão da 
Emenda Constitucional 3, de 1993, durante a vo-
tação em que foram destacadas partes para vota-
ção em separado que acabaram sendo rejeitadas 
no Senado, o que levou à promulgação do texto 
sem tais trechos. Naquela ocasião, não se chegou 
a formar uma pec paralela, mas ficou a ocorrên-
cia que foi relembrada quando da tramitação da 
proposta que ensejou a ec 20, de 1998, que promo-
veu uma reforma da previdência social, e, depois, 
novamente para as emendas constitucionais 21, 
de 1999; 37, de 2002; 41, de 2003, que consolidou a 
tendência de “fatiamento” (Santana, 2004).

Embora não conte com previsão constitucional nem esteja escrito nos 
regimentos, o “fatiamento” da PEC foi chancelado pelo STF, corretamente, 

em diversas oportunidades: ADIs 2.031, 2.666, 3.367 e 3.472
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Como bem observa Santana (2004, p. 29), a 
alternativa do fatiamento, além de viável, é útil 
especialmente nos casos de “propostas vultu-
osas e intrincadas, cuja aprovação integral de-
mandaria imenso esforço e comprometeria a 
apreciação mais minuciosa de dispositivos po-
lêmicos”. Para a defesa da tática parlamentar 
em tela, o autor usa o seguinte argumento:

A apreciação de uma proposta de emenda à Consti-
tuição é processo que exige zelo e minúcia, caracte-
res incompatíveis com a natural brevidade requerida 
quando surge a necessidade de mudar o texto da Lei 
maior. [...] O processo legislativo deve refletir esse 
jogo. As fontes normativas do processo, Constitui-
ção e regimentos, estabelecem as regras, enquanto 
os caminhos são trilhados pelos parlamentares, seus 
executores, que delas não se devem por nada distan-
ciar. O conhecimento da aplicabilidade dessas regras 
é o segredo para encontrar soluções que superem 
impasses e busquem a convergência necessária para 
a realização de seus intentos (santana, 2004, p. 29).

Embora não conte com previsão constitucio-
nal nem esteja escrito nos regimentos, o “fatia-
mento” da pec foi chancelado pelo stf, correta-
mente, em diversas oportunidades: adis 2.031, 
2.666, 3.367 e 3.47241. A promulgação da “parte 
incontroversa” de uma emenda constitucional 
é providência que se impõe precisamente para 
evitar as táticas parlamentares obstrutivas.

O ponto negativo da tática parlamentar em 
análise reside na realidade do que acontece 
com a pec “paralela”: na maioria dos casos, di-
ficilmente a tramitação avança e, na prática, é 
quase uma rejeição, sem a devida discussão dos 
aspectos polêmicos da matéria e sem a aplica-
ção da consequência estabelecida no art. 60, § 
5º, da Constituição Federal, como será explicado 
no próximo tópico42.

10. A SUPERAÇÃO DA IRREPETIBILIDADE 
DOS PROJETOS REJEITADOS EM SESSÃO 
LEGISLATIVA
De acordo com o art. 60, § 5º, da Constituição da 
República de 1988, a matéria constante de pro-
posta de emenda rejeitada ou havida por pre-

judicada não pode ser objeto de nova proposta 
na mesma sessão legislativa43. O dispositivo 
constitucional em tela institui o chamado prin-
cípio da irrepetibilidade, cujo objetivo é evitar 
a reapresentação de projetos de lei já rejeitados 
na mesma sessão legislativa. Trata-se de colo-
car um fim, ainda que provisório, às discussões, 
para que o restante da pauta legislativa possa 
avançar. 

A tática parlamentar aqui enfocada consiste 
em burlar a proibição constitucional da seguin-
te forma: no lugar de submeter o texto principal 
para votação, apresenta-se um substitutivo, o 
qual, sendo rejeitado, implicaria a rejeição ape-
nas da referida emenda substitutiva, não da 
matéria propriamente dita (o “texto básico”). Em 
outras palavras, tenta-se aprovar a matéria pri-
meiro sob a forma de um “balão de ensaio”, nos 
termos de um substitutivo (ou emenda agluti-
nativa). Funciona como um “teste”.

Se o substitutivo for aprovado, não há pro-
blemas, seus efeitos jurídicos são o de uma 
emenda constitucional para todos os fins. No 
entanto, se o caso for de rejeição dessa emenda 
substitutiva, contorna-se a irrepetibilidade com 
o entendimento de que não afeta a matéria ori-
ginária, a despeito da similaridade e quase iden-
tidade de conteúdo. Aí reside o problema, pois 
a tática de votar primeiro a pec substitutiva 
serve justamente para burlar a irrepetibilidade 
determinada pela Constituição.

A consequência dessa tática parlamentar é 
a permissão a contrario para que se tenha uma 
nova chance de articular os apoios necessários 
à aprovação de uma pec mais polêmica44. A tá-
tica parte de uma interpretação regimental no 
sentido de que o descarte do acessório não pode 
ser tomado como o do principal, muito embora 
ambos versem sobre a mesma matéria. 

Embora a regra constitucional seja clara, e 
a tática parlamentar viole flagrantemente o 
disposto no art. 60, § 5º, da Constituição, o stf 
a chancelou em mais de uma ocasião, como 

Bentham defendia que, quanto mais numerosa for uma assembleia, menos será 
idônea para certas tarefas. Assim, dividindo o parlamento em comissões, seria 

possível multiplicar e conseguir os fins que conseguiria o corpo inteiro
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no julgamento dos mandados de segurança 
22.50345; 33.630; e 33.697.

Sobre o ponto, além de enfatizar o equívoco 
do stf em conferir tratamento diferenciado 
às figuras em questão (emendas aglutinativa 
ou substitutiva, conforme o caso, e a proposta 
originária), convém ressaltar a incoerência com 
entendimento mais recente esposado por oca-
sião do julgamento das adis 6.172; 6.173; e 6.174, 
todas relatadas pelo ministro Roberto Barroso. 
Explique-se a discussão envolvida nessas ações.

A proibição de reapresentação de projetos 
rejeitados alcança não só a reforma constitu-
cional (art. 60, § 5º, da cf/88), mas também os 
projetos de lei em geral, nos termos do art. 67 
(“A matéria constante de projeto de lei rejeita-
do somente poderá constituir objeto de novo 
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante 
proposta da maioria absoluta dos membros de 
qualquer das Casas do Congresso Nacional”), 
inclusive a edição de medidas 
provisórias, conforme expres-
samente estatui o art. 62, § 10, 
de acordo com o qual é vedada 
a reedição, na mesma sessão le-
gislativa, de medida provisória 
que tenha sido rejeitada ou que 
tenha perdido sua eficácia por 
decurso de prazo. 

As três adis (ajuizadas, respectivamente, por 
Rede Sustentabilidade, pelo Partido dos Tra-
balhadores – pt – e pelo Partido Democrático 
Trabalhista – pdt) se voltavam contra a Medida 
Provisória 886, de 2019, sob o argumento de que 
alguns de seus dispositivos reeditavam matéria 
objeto da mp 870, de 2019, que teria sido “rejeita-
da” pelo Congresso. Haveria, portanto, violação 
ao art. 62, § 10, do texto constitucional. 

Ocorre que, compulsando o processo legis-
lativo da mp 870, de 2019, observa-se que não 
houve propriamente uma “rejeição” da matéria 
oriunda do Poder Executivo, mas sim a aprova-
ção de uma emenda supressiva do tema46, por 
ocasião da conversão da mp na Lei 13.844, de 18 
de junho de 2019. O efeito prático até pode ser 
parecido – a retirada do texto –, mas há diferen-
ça substancial entre rejeitar expressamente e 
simplesmente aprovar emenda supressiva, re-
movendo o ponto da discussão, em um juízo su-

perficial de oportunidade e conveniência para 
não o discutir naquele momento.

Ocorre que, ao acolher a argumentação dos 
requerentes nas adis mencionadas, na prática, 
o ministro Barroso equiparou a aprovação de 
emenda supressiva à rejeição expressa para fins 
de aplicação do art. 62, § 10, entendendo que es-
taria maculada de inconstitucionalidade a mp 
886, de 2019, na parte em que trazia matéria ob-
jeto de emenda supressiva no âmbito da mp 870, 
de 2019. Desnecessário comentar a incongruên-
cia do tratamento dado às emendas nas referi-
das adis com o dado nos citados mandados de 
segurança 22.503, 33.630 e 33.697.

11. AS TÁTICAS NAS COMISSÕES
Em 1791, Bentham (1991) defendia que, quan-
to mais numerosa for uma assembleia, menos 
será idônea para certas tarefas. Assim, dividin-
do o parlamento em comissões, seria possível 

multiplicar e conseguir os fins 
que conseguiria o corpo intei-
ro. Portanto, as comissões são 
órgãos fracionários do Poder 
Legislativo, essenciais para o 
funcionamento dos trabalhos 
parlamentares.

No Brasil, somente com o ad-
vento da Constituição de 1988 

determinou-se a obrigatoriedade de as casas le-
gislativas manterem comissões permanentes e 
temporárias (art. 58)47, embora sua existência já 
formasse parte da prática legislativa, constan-
do, inclusive, dos regimentos internos. Outra 
inovação trazida pelo texto constitucional foi 
a possibilidade de as comissões votarem proje-
tos de lei em caráter terminativo (ou seja, sem 
necessidade de votação pelo plenário), salvo em 
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casa respectiva.
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seus membros –, as comissões por onde passam 
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Assim comenta Casseb (2008): 

Se houver receio, por parte do Executivo, do resul-
tado da apreciação do texto de seu interesse, por 
determinada comissão permanente, especialmente 

Somente com o advento da 
CF/1988 determinou-se a 

obrigatoriedade de as casas 
legislativas manterem 

comissões permanentes 
e temporárias
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nas hipóteses em que muitos de seus componentes, 
ainda que da base aliada, não se enquadrem como 
parlamentares fiéis aos propósitos governistas, o 
Executivo poderá pressionar o presidente da Casa, 
tentando direcionar a distribuição da proposição 
para mais de três comissões, o que daria causa à 
convocação de comissão especial (CasseB, 2008, p. 
316).

Especialmente após o julgamento da adi 
4.02948, em que o stf determinou a efetiva im-
plantação das comissões mistas encarregadas 
de apreciar as medidas provisórias, conforme 
o art. 62, § 9º, da Constituição da República de 
198849, o funcionamento das co-
missões se tornou ainda mais 
estratégico50.

Há várias táticas parlamen-
tares envolvendo o uso das co-
missões. A sugerida por Casseb 
(2008, p. 316) encontra expres-
sa previsão regimental no art. 
34, inc. ii, do ricd51 (o risf não 
traz norma semelhante) e consiste na criação 
de uma comissão especial, de forma a fugir da 
tramitação lenta e possivelmente mais desgas-
tante por mais de três comissões. Outra tática 
equivaleria ao contrário dessa: determinar que 
o projeto de lei passe por diversas comissões e 
seja retardado. O uso depende do propósito do 
parlamentar interessado.

Além disso, outra tática parlamentar de que 
se vale o governo é a “escolha” da comissão, es-
pecialmente nos casos de medidas provisórias. 
Como essas comissões são mistas, formadas 
por parlamentares das duas casas legislativas, a 

Resolução 1, de 2002, do Congresso Nacional, es-
tabeleceu que são compostas por 12 deputados 
federais e 12 senadores (art. 2º, § 1º) e fixou que 
será observado o critério de alternância entre as 
casas para a presidência das comissões mistas 
constituídas para apreciar medidas provisórias, 
devendo o relator ser designado pelo presidente 
entre os membros da comissão pertencentes à 
casa diversa da sua (art. 3º, § 1º). 

Nesse contexto, não é preciso muita imagi-
nação para antever que o Poder Executivo faz 
cálculos prévios na hora de enviar uma medida 

provisória importante, poden-
do alterar a ordem de apresen-
tação dos textos, com vistas a 
que seja distribuída para uma 
comissão mais “governista” e 
menos “opositora”, conforme a 
perspectiva da Presidência da 
comissão mista por um deputa-
do ou um senador.

12. O ACORDO DE LÍDERES
O risf traz uma curiosa norma que permite a 
superação pontual de quaisquer normas regi-
mentais por acordo de líderes. É o dispositivo 
do art. 412, inc. iii:

Art. 412. A legitimidade na elaboração de norma 
legal é assegurada pela observância rigorosa das 
disposições regimentais, mediante os seguintes prin-
cípios básicos: [...] III – impossibilidade de prevalên-
cia sobre norma regimental de acordo de lideranças 
ou decisão de Plenário, exceto quando tomada por 
unanimidade mediante voto nominal, resguardado 
o quórum mínimo de três quintos dos votos dos 
membros da Casa.

Não é preciso muita 
imaginação para antever 
que o Poder Executivo faz 
cálculos prévios na hora 
de enviar uma medida 
provisória importante
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Embora o dispositivo expressamente preve-
ja a unanimidade tomada por voto nominal, na 
prática, tem bastado o mero compromisso entre 
os líderes. A lógica por trás desse instrumento 
é a dos acordos “de cavalheiros”, não escritos: 
como todos estão concordes, raramente são 
descumpridos.

Trata-se de uma superação hic et nunc da 
regra regimental para uma situação particular, 
que não gera precedente, não adquire qualquer 
força obrigatória para episódios semelhantes, 
nem retira a validade e eficácia do regimento 
para outras situações futuras.

Nesses termos, o acordo entre líderes dos 
partidos políticos ou bancadas parlamentares 
pode versar sobre qualquer matéria regimental, 
muito embora os acordos mais comuns versem 
sobre as modalidades e os processos de votação 
das matérias, precedência nas votações, a prio-
ridade de determinadas matérias sobre outras. 
Nos últimos tempos, como se acaba de ver, os 
acordos dessa natureza também aprovam os ca-
lendários especiais para supressão dos interstí-
cios entre turnos das pec.

Deve-se esclarecer que não é necessário que 
a decisão seja tomada pelo “colégio de líderes”. 
Esse órgão, presente na estrutura regimental da 
Câmara dos Deputados (ricd, art. 17, inc. i, alínea 
“s”)52, e informalmente no Senado, é ouvido para 
a formação da agenda legislativa, organização 
da ordem do dia, escolha das proposições que 
serão votadas. Não se deve confundir, portanto, 
um acordo de líderes com uma decisão acorda-
da no colégio de líderes.

O acordo de líderes nos moldes aqui referi-
dos, bem como a atuação das lideranças, inclu-
sive para além das previsões regimentais, é uma 
realidade, cujo estudo mereceria um capítulo 
à parte. Os regimentos internos preveem uma 
série de prerrogativas a cargo dos líderes, de 
modo que a atuação deles pode ser determinan-
te para os rumos das decisões legislativas – por 
exemplo, na indicação de membros, relatores, 

presidentes de comissões, subcomissões etc., 
centralizando determinadas negociações e ar-
ticulando interesses como instâncias interme-
diárias entre os parlamentares e os dirigentes 
da mesa diretora ou mesmo o Poder Executivo 
(para os líderes dos partidos da coalizão).

13. O SILÊNCIO OU A INÉRCIA 
PARLAMENTAR
Por fim, deve-se citar a mais óbvia tática par-
lamentar em consonância com o título deste 
trabalho: o silêncio ou a inércia parlamentar. 
A rigor, embora não sirvam para aprovar leis, 
indiscutivelmente ambos são uma forma de le-
gislar, pela rejeição tácita de propostas de mo-
dificação do ordenamento jurídico, implicando 
a manutenção do status quo. Nesse sentido, o 
silêncio é legítima manifestação de vontade do 
Poder Legislativo, especialmente em se tratan-
do das medidas provisórias. A tática parlamen-
tar silenciosa acabou se impondo por razões de 
economia processual parlamentar, diante do 
uso hipertrofiado das medidas provisórias pelo 
presidente da república. 

De acordo com o art. 62, § 3º, da Constituição 
Federal, se não forem convertidas em lei no pra-
zo constitucionalmente estabelecido, as medidas 
provisórias perderão sua eficácia desde a edição. 
Trata-se de uma rejeição tácita, cuja consequên-
cia é a irrepetibilidade relativa, nos termos do 
art. 62, § 10, da Constituição: fica proibida a re-
edição, na mesma sessão legislativa, de medida 
provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha 
perdido sua eficácia por decurso de prazo. Diz-se 
relativa porque fica franqueada a possibilidade 
de a matéria ser submetida ao Poder Legislativo 
na mesma sessão legislativa via projeto de lei or-
dinário, diferentemente da irrepetibilidade abso-
luta do art. 60, § 5º, da Constituição, por exemplo.

Vale registrar que até o advento da ec 32/01, 
o silêncio parlamentar não era tão eficaz como 
estratégia, pois não atraía a mencionada irre-
petibilidade e, além disso, na prática, era jus-

Deve-se citar a mais óbvia tática parlamentar em consonância com o título 
deste trabalho: o silêncio ou a inércia parlamentar. Ambos são uma forma de 

legislar, pela rejeição tácita de propostas de modificação do ordenamento
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tamente a inércia parlamentar o que acabava 
permitindo a reedição sucessiva das medidas 
provisórias. Assim, pode-se dizer que foi a ec 
32/01 a responsável pela institucionalização da 
tática parlamentar do silêncio, que confere aos 
parlamentares um elevado poder de barganha, 
dados seus efeitos gravosos para a dinâmica le-
gislativa (a irrepetibilidade).

No caso das medidas provisórias, o art. 62, § 
3º, da Constituição determina ainda que, com o 
decurso de prazo sem aprovação, o Congresso 
Nacional deve editar decreto legislativo disci-
plinando as relações jurídicas decorrentes da 
medida provisória não convertida em lei. Pelo 
§ 11, não editado esse decreto no prazo de 60 
dias após a perda da eficácia, mantém-se o re-
gramento estabelecido pela medida provisória 
para as relações jurídicas constituídas e decor-
rentes de atos praticados durante sua vigência. 
Assim, novamente tem-se o silêncio parlamen-
tar gerando efeitos jurídico-legislativos.

A despeito da constitucionalidade da táti-
ca parlamentar sob análise, após tudo o que já 
foi exposto, parece desnecessário enfatizar que 
seu uso vai na contramão do ideal de justifica-
ção das decisões legislativas, também em casos 
de não aprovação de propostas de nova legisla-
ção, como são as medidas provisórias, editadas 
pelo presidente da república. Em geral, a tática 
poupa os parlamentares do desgaste de aprovar 
medidas impopulares veiculadas pelo presiden-
te da república, fazendo parte do rol de compor-
tamentos estratégicos aqui listados.

CONCLUSÕES
Neste trabalho viu-se que as táticas parlamen-
tares veiculam manobras estratégicas dos legis-
ladores durante o processo de elaboração das 
leis com o objetivo de mudar o curso de ação e 
influenciar a decisão legislativa. O comporta-
mento estratégico decorre das interações hu-
manas e é esperado em praticamente todos os 
contextos. No processo de elaboração das leis 

não ia ser diferente. Mapear esses artifícios es-
tratégico-comportamentais, discutindo possí-
veis anacronismos dos regimentos internos das 
casas legislativas e os efeitos de certas normas é 
um caminho possível para explicar com mais fi-
dedignidade o que se passa na arena parlamen-
tar para a aprovação das leis. 

Com frequência, esses movimentos não 
discursivos e suas reações, também no plano 
estritamente prático, contrariam o ideal de in-
tercâmbio de razões que deveria permear a ar-
gumentação legislativa, pois o “comportamen-
to” acaba substituindo o “argumento”. Como se 
explicou, essa dinâmica, pontualmente, repre-
senta um desserviço à construção de um esta-
do constitucional, em que a praxe deve ser a de 
dar e pedir razões para as decisões. No entanto, 
algumas táticas parlamentares são ambivalen-
tes e podem contribuir para o devido processo 
legislativo e resultar no aperfeiçoamento da de-
liberação parlamentar.

Com esse norte, além de apresentar uma no-
ção de “táticas parlamentares” aqui emprega-
da e sustentar a relevância desses expedientes 
para uma compreensão abrangente da decisão 
legislativa, este trabalho ofereceu um rol não 
exaustivo dessas táticas, com uma exposição 
sistemática, problematizando a respectiva legi-
timidade, analisando-as do ponto de vista ético, 
juntamente com os impactos na racionalidade 
da decisão legislativa.

Como se viu, de modo completamente con-
traditório, justamente quando as leis mais pre-
cisam de maior justificação, uma das melhores 
estratégias para garantir a aprovação poderá 
ser simplesmente o silêncio dos parlamenta-
res interessados: autores, relatores, presidentes 
que conduzem os trabalhos nas comissões, no 
plenário etc. Nesse cenário, o desejado caráter 
dialético das discussões legislativas cede espa-
ço ao puro pragmatismo político.

Ao longo do trabalho, sugeriu-se a necessida-
de de diversos ajustes no desenho institucional 

Mapear esses artifícios estratégico-comportamentais é um  
caminho possível para explicar, com mais fidedignidade, o que se 

passa na arena parlamentar para a aprovação das leis
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do processo legislativo, por exemplo, o fim da 
votação simbólica, a limitação de algumas des-
sas estratégias parlamentares nitidamente pro-
telatórias – e que simplesmente buscam evadir 
a discussão dos temas e impedir a aprovação 
das leis –, a eliminação da obstrução “legítima” 
dos regimentos internos em determinadas situ-
ações, a proibição da aprovação de calendários 
especiais para a supressão dos interstícios en-
tre os turnos de votação das pecs, com o propó-
sito de incrementar o nível das razões dadas pe-
los legisladores para a aprovação das medidas 
legislativas.

Na análise, mostrou-se que os diversos meca-
nismos parlamentares de obstrução, regimen-
tais ou não, acabam induzindo os interessados 
na aprovação de medidas legislativas a recorre-
rem a “contratáticas parlamentares” perversas 
– seja o silêncio, seja o abreviamento das discus-
sões, atropelando as normas constitucionais e 
os direitos das minorias –, o que claramente vai 
na contramão do ideal regulativo para o funcio-
namento de um parlamento e para a argumen-
tação legislativa. 

Como oportunamente explicado, a despeito 
de sua relevância, a dimensão comportamental 
dos parlamentares e a influência dessas ações 
para a decisão legislativa não é devidamente 
captada pelo enfoque estritamente argumen-

tativo-discursivo. Inclusive, essa perspectiva 
poderia acabar rotulando de irracionais opções 
parlamentares que, na verdade, fazem muito 
sentido quando inseridas na perspectiva da ló-
gica da política, ainda que sua utilização se dê 
de forma oculta ou não deliberada.

No estudo, não se pretendeu condenar o 
emprego das táticas parlamentares, muito em-
bora tenha sido necessário pontuar flagrantes 
inconstitucionalidades. A ideia foi a de chamar 
a atenção da sua existência, porquanto estão in-
seridas na atividade legislativa e eventualmen-
te podem sinalizar problemas na coordenação 
parlamentar necessária no presidencialismo de 
coalizão.

É bem verdade que o eventual déficit argu-
mentativo acarretado pelo uso de algumas das 
táticas parlamentares não necessariamente 
contaminará o produto final, a lei aprovada, 
pois uma das características da argumentação 
no parlamento é precisamente a dissociação 
entre as razões dadas e o texto final aprovado. 
A falta de argumentação durante a elaboração, 
insista-se, não macula a validade das leis. A 
despeito disso, mostrou-se que algumas táticas 
parlamentares acarretam distorções no proce-
dimento legislativo, devendo ser limitadas, em 
favor do aperfeiçoamento do devido processo 
de deliberação das leis.	 n

Mostrou-se que algumas táticas parlamentares acarretam distorções 
no procedimento legislativo, devendo ser limitadas em favor do 

aperfeiçoamento do devido processo de deliberação das leis

NOTAS
1. Este texto desenvolve e aprofunda, em al-
guns trechos, ideias lançadas em minha tese 
de doutorado defendida na Universidade de 
Alicante (Espanha), em cotutela internacional 
com a Universidade de Brasília, em 2018. A pes-
quisa foi publicada em livro, com a referência 
seguinte: NASCIMENTO, Roberta Simões. Teoria 
da legislação e argumentação legislativa: Brasil 
e Espanha em perspectiva comparada. Curitiba: 
Alteridade Editora, 2019 (Coleção Direito, Retó-
rica e Argumentação, v. 6). 
2. Agradeço a José Roberto Leite, Celso Lima dos 
Santos, Felipe Cadete, Fernando Leal e Manuel 
Atienza, pela leitura, com sugestões, críticas e co-
mentários, de versões anteriores deste trabalho.
3. “Art. 293. No processo simbólico observar-
-se-ão as seguintes normas: [...] IV – o requeri-

mento de verificação de votação só será admis-
sível se apoiado por três Senadores;”
4. “Art. 185. (...) § 4º Havendo-se procedido a 
uma verificação de votação, antes do decurso 
de uma hora da proclamação do resultado, só 
será permitida nova verificação por deliberação 
do Plenário, a requerimento de um décimo dos 
Deputados, ou de Líderes que representem esse 
número.”
5. “Art. 293. No processo simbólico observar-
-se-ão as seguintes normas: [...] V – procedida 
a verificação de votação e constatada a existên-
cia de número, não será permitida nova verifi-
cação antes do decurso de uma hora;”
6. “Art. 186. O processo nominal será utiliza-
do: I – nos casos em que seja exigido quórum 
especial de votação; II – por deliberação do Ple-

nário, a requerimento de qualquer Deputado; 
III – quando houver pedido de verificação de 
votação, respeitado o que prescreve o § 4º do 
artigo anterior; IV – nos demais casos expressos 
neste Regimento. § 1º O requerimento verbal 
não admitirá votação nominal. § 2º Quando 
algum Deputado requerer votação nominal e a 
Câmara não a conceder, será vedado requerê-la 
novamente para a mesma proposição, ou para 
as que lhe forem acessórias.”
7. “Art. 294. O processo nominal, que se uti-
lizará nos casos em que seja exigido quórum 
especial de votação ou por deliberação do 
Plenário, a requerimento de qualquer Senador, 
ou ainda, quando houver pedido de verifica-
ção, far-se-á pelo registro eletrônico dos votos, 
obedecidas as seguintes normas: I – os nomes 
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dos Senadores constarão de apregoadores ins-
talados, lateralmente, no plenário, onde serão 
registrados individualmente: a) em sinal ver-
de, os votos favoráveis; b) em sinal amarelo, 
as abstenções; c) em sinal vermelho, os votos 
contrários; II – cada Senador terá lugar fixo, 
numerado, que ocupara ao ser anunciada a 
votação, devendo acionar dispositivo próprio 
de uso individual, localizado na respectiva ban-
cada; III – os líderes votarão em primeiro lugar; 
IV – conhecido o voto das lideranças, votarão 
os demais Senadores; V – verificado, pelo regis-
tro no painel de controle localizado na mesa, 
que houve empate na votação, o Presidente 
comunicara o fato ao Plenário e a desempa-
tara, transferindo, em seguida, o resultado 
aos apregoadores; VI – concluída a votação, o 
Presidente desligara o quadro, liberando o sis-
tema para o processamento de nova votação; 
VII – o resultado da votação será encaminhado 
à Mesa em listagem especial, onde estarão re-
gistrados: a) a matéria objeto da deliberação; 
b) a data em que se procedeu a votação; c) o 
voto individual de cada Senador; d) o resultado 
da votação; e) o total dos votantes; VIII – o Pri-
meiro-Secretario rubricara a listagem especial, 
determinando sua anexação ao processo da 
matéria respectiva. Parágrafo único. Quando 
o sistema de votação eletrônico não estiver 
em condições de funcionar, a votação nominal 
será feita pela chamada dos Senadores, que 
responderão sim ou não, conforme aprovem ou 
rejeitem a proposição, sendo os votos anotados 
pelos Secretários.”
8. “Art. 185. [...] § 1º Havendo votação diver-
gente, o Presidente consultara o Plenário se ha 
dúvida quanto ao resultado proclamado, asse-
gurando a oportunidade de formular-se pedido 
de verificação de votação.”
9. Recentemente, a sistemática de votação 
simbólica acabou servindo na prática para ocul-
tar os parlamentares que votaram favoravel-
mente à aprovação da chamada Lei do Abuso 
de Autoridade (Lei 13.869, de 5 de setembro de 
2019). Considerada uma medida pouco popular 
(pois supostamente enfraqueceria o combate à 
corrupção), certamente alguns parlamentares 
votariam diferente em um cenário de votação 
nominal. 
10. Um dos projetos que mais foram adiante 
foi o apresentado pelo deputado José Tinoco 
(o projeto de resolução n. 231, de 1990), nesse 
sentido aqui proposto.
11. Eis o teor o dispositivo mencionado: “Art. 
176. Pelo processo simbólico, o Presidente, ao 
anunciar a votação de qualquer matéria, con-
vidara os Deputados a favor a permanecerem 
sentados e proclamara o resultado manifesto 
dos votos. A manifestação dos líderes repre-
sentara o voto de seus liderados, permitida a 
declaração de voto.”
12. Disponível em: https://www2.camara.leg.
br/buscaQordem/?wicket:interface=:2::::. Aces-
so em: 28 set. 2019.
13. Art. 293. No processo simbólico obser-
var-se-ão as seguintes normas: [...] II – o voto 
dos líderes representara o de seus liderados 
presentes, permitida a declaração de voto em 
documento escrito a ser encaminhado à Mesa 
para publicação; [...].
14. Art. 45. Na votação pelo processo simbó-
lico, os Congressistas que aprovarem a matéria 
deverão permanecer sentados, levantando-se 
os que votarem pela rejeição. O pronuncia-

mento dos Líderes representara o voto de seus 
liderados presentes, permitida a declaração de 
voto. § 1º Proclamado o resultado da votação 
de cada Casa, poderá ser feita sua verificação 
a requerimento de Líder, de 5 (cinco) Senadores 
ou de 20 (vinte) Deputados. § 2º Na verificação, 
proceder-se-á à contagem, por bancada, dos 
votos favoráveis e contrários, anotando os Se-
cretários o resultado de cada fila, a não ser que 
o requerimento consigne o pedido de imediata 
votação nominal. § 3º Procedida a verificação 
de votação, e havendo numero legal, não será 
permitida nova verificação antes do decurso de 
1 (uma) hora.
15. Já existem algumas previsões regimentais 
nesse sentido, limitando a votação simbólica. 
Por exemplo, essa não é admitida para a vota-
ção de leis complementares.
16. Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou 
Senador: (...) III – que deixar de comparecer, em 
cada sessão legislativa, à terça parte das ses-
sões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo 
licença ou missão por esta autorizada;
17. “Art. 82. [...] § 6º A ausência às votações 
equipara-se, para todos os efeitos, à ausência 
às sessões, ressalvada a que se verificar a título 
de obstrução parlamentar legítima, assim con-
siderada a que for aprovada pelas bancadas ou 
suas Lideranças e comunicada à Mesa.”
18. “Art. 13. [...] § 2º Considerar-se-á ainda 
ausente o Senador que, embora conste da lista 
de presença das sessões deliberativas, deixar de 
comparecer às votações, salvo se em obstrução 
declarada por líder partidário ou de bloco par-
lamentar.”
19. “Art. 11. Após autenticado, o parlamentar 
poderá votar SIM, NÃO, ABSTENÇÃO ou OBS-
TRUÇÃO. 

§ 1º No momento em que for registrado o 
voto, o dispositivo realizará a captura de ima-
gem do parlamentar pela câmera frontal do 
dispositivo, que deverá estar desobstruída, sen-
do tal captura enviada ao SDR para conferência 
em eventual auditoria. 

§ 2º O quórum será apurado na votação, in-
dependentemente do número de parlamentares 
conectados na fase de discussão da matéria. 

§ 3º O comparecimento dos parlamentares, 
para fins administrativos, será apurado com 
base nos registros de votação extraídos pelo 
SDR.”
20. “Art. 64. Cada Cámara es juez de las elec-
ciones, derechos y títulos de sus miembros en 
cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará 
en sesión sin la mayoría absoluta de sus miem-
bros; pero un número menor podrá compeler a 
los miembros ausentes a que concurran a las 
sesiones, en los términos y bajo las penas que 
cada Cámara establecerá”. 
21. “Artículo 27. En caso de inasistencia reite-
rada de la mayoría de los Diputados, la minoría 
podrá reunirse en el recinto de las sesiones, 
para acordar los medios de compeler a los ina-
sistentes.”
22. “Art. 27 – Cuando transcurra uno de los 
días señalados para sesión ordinaria sin quórum 
para formar Cámara, la minoría presente, una 
hora después de la citación para la segunda se-
sión, puede reunirse y llamar a los inasistentes 
por citación especial para la sesión siguiente. La 
citación se hará por el presidente en dos diarios 
de la capital de la República, mencionando por 
sus nombres a los inasistentes, si así lo resuelve 
la minoría reunida. Art. 28 – Si después de esta 

situación no se forma quórum, la minoría tiene 
facultad para compeler a los inasistentes por la 
aplicación de multas que deben fijarse dentro 
de la asignación mensual de que gozan los 
senadores, o por la fuerza pública, si aquellas 
medidas no dan resultado.”
23. Mais detalhes podem ser encontrados em: 
Garcia. “Senadoras ocupam cadeira do presi-
dente do Senado; Eunicio suspende sessão”. 
G1, Brasília, 11/07/2017. Disponível em: http://
g1.globo.com/politica/noticia/eunicio-suspen-
de-sessao-apos-senadoras-da-oposicao-ocu-
parem-mesa-do-plenario.ghtml. Acesso em: 11 
ago. 2017; Modzeleski. “Reforma trabalhista: 
senadoras dizem que só deixarão mesa se des-
taque for aprovado”. G1, Brasília, 11 jul. 2017. 
Disponível em: http://g1.globo.com/politica/
noticia/reforma-trabalhista-senadoras-dizem-
-que-so-deixarao-mesa-se-destaque-for-apro-
vado.ghtml. Acesso em: 11 ago. 2017; Jornal 
Nacional, edição do dia 11 jul. 2017. Dispo-
nível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/
noticia/2017/07/senadoras-da-oposicao-ocu-
pam-mesa-do-plenario-e-impedem-votacao.
html. Acesso em: 11 ago. 2017; “Governistas 
criticam ocupação da mesa do Plenário; para 
Oposição, foi ato político”. Senado notícias, 
11 jul. /2017. Disponível em: https://www12.
senado.leg.br/noticias/mate rias/2017/07/11/
governistas-criticam-ocupacao-da-mesa-do-
-plenario-para-oposicao-foi-ato-politico. Aces-
so em: 11 ago. 2017.
24. Mais detalhes do episódio podem ser 
encontrados em: HAUBERT, Mariana; TRUFFI, 
Renan; TURTELLI. Kátia Abreu entrega flores 
para David Alcolumbre após ‘roubo de pasta’. 
Senadora pede desculpas publicamente e en-
trega rosas brancas ao candidato à presidên-
cia da Casa. Estadão, 02 fev. 19. Disponível 
em: https://politica.estadao.com.br/noticias/
geral,katia-abreu-entrega-flores-para-davi-al-
columbre-apos-roubo-de-pasta,70002704975. 
Acesso em: 14 ago. 2019; Senadora Kátia Abreu 
pega pasta da mesa diretora do Senado. G1, 
01/02/2019. Disponível em: http://g1.globo.
com/globo-news/jornal-gl obo-news/videos/v/
senadora-katia-abreu-pega-pasta-da-mesa-
-diretora-do-senado/7348375/. Acesso em: 14 
ago. 2019.
25. Confira-se: https://www.youtube.com/em-
bed/tgGEb0SJ37g.
26. Diversos episódios do emprego dessa táti-
ca estão historiados em: PI (2017).
27. Confira-se: https://www.youtube.com/em-
bed/tgGEb0SJ37g.
28. Para um resgate histórico sobre o surgi-
mento dos calendários especiais, confiram-se: 
Carvalho (2010) e Borges, (2016).
29. Confira-se um fragmento da ementa: “1. 
A Constituição Federal de 1988 não fixou um 
intervalo temporal mínimo entre os dois turnos 
de votação para fins de aprovação de emen-
das à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte 
que inexiste parâmetro objetivo que oriente o 
exame judicial do grau de solidez da vontade 
política de reformar a Lei Maior. A interferência 
judicial no âmago do processo político, verda-
deiro locus da atuação típica dos agentes do 
Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e 
categórico no que prevê o texto da Constituição 
Federal. Inexistência de ofensa formal à Cons-
tituição brasileira.” (ADI 4425, Rel. Min. Ayres 
Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal 
Pleno, j. em 14/03/2013, p. em 19-12-2013)
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30. Kahneman (2011) já dava conta da exis-
tência de duas formas de pensar: uma rápida, 
com bastante força e influência persuasiva nas 
decisões dos indivíduos e, naturalmente, com 
falhas e limites; e outra lenta. O entendimento 
dessas duas maneiras de pensar pode ajudar 
nas decisões, não somente pessoais e profis-
sionais, mas também legislativas. Trata-se de 
aproveitar os desenvolvimentos da teoria da 
psicologia comportamental de Daniel Kahne-
man na teoria da legislação, tanto para me-
lhorar a decisão legislativa, quanto para, na 
linha do nudging, legislar usando os vieses da 
mente humana para colocar os cidadãos no 
rumo correto (e assim alcançar os objetivos 
legislativos).
31. “Art. 312. O destaque de partes de qual-
quer proposição, bem como de emenda do 
grupo a que pertencer, pode ser concedido, me-
diante deliberação do Plenário, a requerimento 
de qualquer Senador, para: I – constituir projeto 
autônomo, salvo quando a disposição a desta-
car seja de projeto da Câmara; II – votação em 
separado; III – aprovação ou rejeição.

Art. 313. Permite-se destacar para votação, 
como emenda autônoma: I – parte de substi-
tutivo, quando a votação se faça preferencial-
mente sobre o projeto; II – parte de emenda; 
III – subemenda; IV – parte de projeto, quando 
a votação se fizer preferencialmente sobre o 
substitutivo. Parágrafo único. O destaque só 
será possível quando o texto destacado possa 
ajustar-se à proposição em que deva ser inte-
grado e forme sentido completo.

Art. 314. Em relação aos destaques, obede-
cer-se-ão as seguintes normas: I – o requeri-
mento deve ser formulado: a) ate ser anuncia-
da a proposição, se o destaque atingir algumas 
de suas partes; b) ate ser anunciado o grupo 
das emendas, quando o destaque se referir a 
qualquer delas; c) ate ser anunciada a emenda, 
se o destaque tiver por fim separar algumas de 
suas partes; II – não será permitido destaque 
de expressão cuja retirada inverta o sentido da 
proposição ou a modifique substancialmente; 
III – concedido o destaque para votação em se-
parado, submeter-se-á a votos, primeiramente, 
a matéria principal e, em seguida, a destacada; 
IV – a votação de requerimento de destaque 
so envolve decisão sobre a parte a destacar se 
a finalidade do destaque for expressamente 
mencionada; V – havendo retirada do reque-
rimento de destaque, a matéria destacada 
voltara ao grupo a que pertencer; VI – não se 
admitira requerimento de destaque: a) para 
aprovação ou rejeição: 1 – de dispositivo a 
que houver sido apresentada emenda; 2 – de 
emendas que, regimentalmente, devam ser 
votadas separadamente; b) de emendas para 
constituição de grupos diferentes daqueles a 
que, regimentalmente, pertençam; VII – desta-
cada uma emenda, sê-lo-ão, automaticamente, 
as que com ela tenham relação; VIII – o desta-
que para projeto em separado de dispositivo 
ou emenda pode, também, ser proposto por 
comissão, em seu parecer; IX – a votação do 
requerimento de destaque para projeto em 
separado precedera a deliberação sobre a ma-
téria principal; X – o destaque para projeto em 
separado só pode ser submetido a votos se a 
matéria a destacar for suscetível de constituir 
proposição de curso autônomo; XI – concedido 
o destaque para projeto em separado, o autor 
do requerimento terá o prazo de dois dias úteis 

para oferecer o texto com que deverá trami-
tar o novo projeto; XII – o projeto resultante 
de destaque terá a tramitação de proposição 
inicial.”
32. O PLS foi apresentado dias após os jornais 
noticiarem a execução de um cachorro por um 
funcionário de uma rede de supermercados em 
Osasco/SP, com vassouradas e veneno. No calor 
dessa morte violenta, a proposição pretendia 
aumentar a pena do crime de maus-tratos. 
Compulsando a tramitação legislativa (dispo-
nível em: https://www25.senado.leg.br/web/
atividade/materias/-/materia/134775), o PLC n. 
27/2018, que tramitava em conjunto, voltou a 
ter tramitação autônoma. O expediente da tra-
mitação em conjunto serviu apenas para o PLS 
andar mais rápido.
33. “Art. 172. A inclusão em Ordem do Dia 
de proposição em rito normal, sem que esteja 
instruída com pareceres das comissões a que 
houver sido distribuída, só́ é admissível nas 
seguintes hipóteses: I – por deliberação do Ple-
nário, se a única ou a última comissão a que 
estiver distribuída não proferir o seu parecer no 
prazo regimental;”
34. A tramitação está disponível em: https://
www25.senado.leg.br/web/atividade/mate-
rias/-/materia/126 084
35. “Art. 4º. [...] § 4º É vedada a apresentação 
de emendas que versem sobre matéria estranha 
àquela tratada na Medida Provisória, cabendo 
ao Presidente da Comissão o seu indeferimento 
liminar.”
36. “§ 6º Se a medida provisória não for apre-
ciada em até quarenta e cinco dias contados 
de sua publicação, entrará em regime de ur-
gência, subsequentemente, em cada uma das 
Casas do Congresso Nacional, ficando sobres-
tadas, até que se ultime a votação, todas as 
demais deliberações legislativas da Casa em 
que estiver tramitando. (Incluído pela EC n. 32, 
de 2001)”.
37. “Art. 62. [...] § 1º É vedada a edição de me-
didas provisórias sobre matéria: (Incluído pela 
EC n. 32, de 2001)

I – relativa a: (Incluído pela EC n. 32, de 
2001)

a) nacionalidade, cidadania, direitos políti-
cos, partidos políticos e direito eleitoral; (Incluí-
do pela EC n. 32, de 2001)

b) direito penal, processual penal e proces-
sual civil; (Incluído pela EC n. 32, de 2001)

c) organização do Poder Judiciário e do Mi-
nistério Público, a carreira e a garantia de seus 
membros; (Incluído pela EC n. 32, de 2001)

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentá-
rias, orçamento e créditos adicionais e suple-
mentares, ressalvado o previsto no art. 167, § 
3º; (Incluído pela EC n. 32, de 2001)”.
38. “Art. 223. Compete ao Poder Executivo 
outorgar e renovar concessão, permissão e au-
torização para o serviço de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, observado o princípio da 
complementaridade dos sistemas privado, pú-
blico e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do 
recebimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em vota-
ção nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somen-
te produzirá efeitos legais após deliberação do 

Congresso Nacional, na forma dos parágrafos 
anteriores.”.
39. “Art. 64. A discussão e votação dos pro-
jetos de lei de iniciativa do Presidente da Re-
pública, do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores terão início na Câmara dos 
Deputados.

§ 1º O Presidente da República poderá so-
licitar urgência para apreciação de projetos de 
sua iniciativa. 

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Depu-
tados e o Senado Federal não se manifestarem 
sobre a proposição, cada qual sucessivamente, 
em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão 
todas as demais deliberações legislativas da 
respectiva Casa, com exceção das que tenham 
prazo constitucional determinado, até que se 
ultime a votação. (Redação dada pela EC n. 32, 
de 2001).”
40. Disponível em: https://www25.senado.leg.
br/web/atividade/questoes-de-ordem/-/q/deta-
lhe/2471. Acesso em: 24 set. 2019.
41. Confira-se o argumento do STF a partir do 
seguinte trecho: “2 – Proposta de emenda que, 
votada e aprovada na Câmara dos Deputados, 
sofreu alteração no Senado Federal, tendo sido 
promulgada sem que tivesse retornado à Casa 
iniciadora para nova votação quanto à parte 
objeto de modificação. Inexistência de ofensa 
ao art. 60, § 2º da Constituição Federal no to-
cante à supressão, no Senado Federal, da ex-
pressão “observado o disposto no § 6º do art. 
195 da Constituição Federal”, que constava do 
texto aprovado pela Câmara dos Deputados 
em 2 (dois) turnos de votação, tendo em vista 
que essa alteração não importou em mudança 
substancial do sentido do texto” (ADI 2666, 
Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. em 
03/10/2002, p. em 06.12.2002).
42. Para um histórico sobre o surgimento do 
fatiamento e das “PECs paralelas”, confira-se: 
Santana (2004).
43. O art. 67 da Constituição traz norma se-
melhante em relação aos projetos de leis rejei-
tados, permitindo, no entanto, o requerimento 
da maioria absoluta para a reapresentação 
do projeto de lei rejeitado na mesma sessão 
legislativa. Eis o seu teor: “Art. 67. A matéria 
constante de projeto de lei rejeitado somente 
poderá constituir objeto de novo projeto, na 
mesma sessão legislativa, mediante proposta 
da maioria absoluta dos membros de qualquer 
das Casas do Congresso Nacional.”.
44. Em 1997, fez-se uso da tática durante das 
discussões da reforma da previdência. E, mais 
recentemente, em 2015, novamente, durante os 
debates sobre as doações de campanha eleito-
ral, feitas por pessoa jurídica, a partidos e can-
didatos e sobre a redução da maioridade penal.
45. Vale transcrever o seguinte argumento: “1. 
Não ocorre contrariedade ao § 5º do art. 60 da 
Constituição na medida em que o Presidente 
da Câmara dos Deputados, autoridade coatora, 
aplica dispositivo regimental adequado e decla-
ra prejudicada a proposição que tiver substitu-
tivo aprovado, e não rejeitado, ressalvados os 
destaques (art. 163, V). 2. É de ver-se, pois, que 
tendo a Câmara dos Deputados apenas rejeita-
do o substitutivo, e não o projeto que veio por 
mensagem do Poder Executivo, não se cuida de 
aplicar a norma do art. 60, § 5º, da Constituição. 
Por isso mesmo, afastada a rejeição do substi-
tutivo, nada impede que se prossiga na votação 
do projeto originário. O que não pode ser vo-
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tado na mesma sessão legislativa é a emenda 
rejeitada ou havida por prejudicada, e não o 
substitutivo que é uma subespécie do projeto 
originariamente proposto” (MS 22503, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Mau-
rício Corrêa, Tribunal Pleno, j. em 08.05.1996, p. 
em 06.06.1997)
46. Havia ao menos duas: a Emenda n. 505, de 
autoria do Deputado Federal Marcelo Freixo – 
PSOL/RJ (disponível em: https://legis.senado.leg.
br/sdleg-getter/documento?dm=7915158&t-
s=1570125974647&disposition=inline. Acesso 
em: 28 set. 2019) e a Emenda n. 191 de autoria 
da Deputada Federal Joenia Wapichana – REDE/
RR (disponível em: https://legis.senado.leg.
br/sdleg-getter/documento?dm=7911835&t-
s=1570125991767&dispositio n=inline. Acesso 
em: 28 set. 2019). Isso, diante de mais de 540 
emendas apresentadas.
47. “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Ca-
sas terão comissões permanentes e temporá-
rias, constituídas na forma e com as atribuições 
previstas no respectivo regimento ou no ato de 
que resultar sua criação. § 1º Na constituição 
das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, 
tanto quanto possível, a representação propor-
cional dos partidos ou dos blocos parlamenta-
res que participam da respectiva Casa. § 2º Às 
comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: I – discutir e votar projeto de lei 

que dispensar, na forma do regimento, a com-
petência do Plenário, salvo se houver recurso de 
um décimo dos membros da Casa; II – realizar 
audiências públicas com entidades da socieda-
de civil; III – convocar Ministros de Estado para 
prestar informações sobre assuntos inerentes a 
suas atribuições; IV – receber petições, recla-
mações, representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das autorida-
des ou entidades públicas; V – solicitar depoi-
mento de qualquer autoridade ou cidadão; VI 
– apreciar programas de obras, planos nacio-
nais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer. [...]”.
48. O argumento central está no seguinte tre-
cho: “As Comissões Mistas e a magnitude das 
funções das mesmas no processo de conversão 
de Medidas Provisórias decorrem da necessi-
dade, imposta pela Constituição, de assegurar 
uma reflexão mais detida sobre o ato normati-
vo primário emanado pelo Executivo, evitando 
que a apreciação pelo Plenário seja feita de 
maneira inopinada, percebendo-se, assim, que 
o parecer desse colegiado representa, em vez 
de formalidade desimportante, uma garantia de 
que o Legislativo fiscalize o exercício atípico da 
função legiferante pelo Executivo. 5. O art. 6º 
da Resolução n. 1 de 2002 do Congresso Nacio-
nal, que permite a emissão do parecer por meio 
de Relator nomeado pela Comissão Mista, dire-

tamente ao Plenário da Câmara dos Deputados, 
é inconstitucional.” (ADI 4029, Rel. Min. Luiz 
Fux, Tribunal Pleno, julgado em 08.03.2012, 
publicado em 27.06.2012)
49. “Art. 62. [...] § 9º Caberá à comissão mista 
de Deputados e Senadores examinar as me-
didas provisórias e sobre elas emitir parecer, 
antes de serem apreciadas, em sessão separa-
da, pelo plenário de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional. (Incluído pela EC n. 32, de 
2001)”
50. Maiores detalhes sobre o ponto podem 
ser encontrados em Nascimento (2019, p. 500-
507).
51. “Art. 34. As Comissões Especiais serão 
constituídas para dar parecer sobre: [...] II – 
proposições que versarem matéria de compe-
tência de mais de três Comissões que devam 
pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa 
do Presidente da Câmara, ou a requerimento 
de Líder ou de Presidente de Comissão interes-
sada.”
52. “Art. 17. São atribuições do Presidente, 
além das que estão expressas neste Regimen-
to, ou decorram da natureza de suas funções e 
prerrogativas: I – quanto às sessões da Câmara: 
[...] s) organizar, ouvido o Colégio de Líderes, 
a agenda com a previsão das proposições a 
serem apreciadas no mês subsequente, para 
distribuição aos Deputados;”
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A RESPONSABILIZAÇÃO DO 
INFLUENCIADOR DIGITAL

I COM GRANDE CAPACIDADE DE INDUZIR A DECISÃO DE COMPRA 
DE SEUS SEGUIDORES, O BLOGUEIRO PODE SER SUBMETIDO AO 
CDC NA CONDIÇÃO DE FORNECEDOR EQUIPARADO 

C
om o advento das redes sociais e o cres-
cimento exponencial que tiveram na 
última década, nova profissão surgiu 
de maneira orgânica, adaptando todo o 
mercado para a nova forma de marke-

ting. Trata-se do influenciador digital, também 
conhecido por digital influencer ou blogueiro. 
Uma rápida busca no Google em sítios especia-
lizados em marketing define a profissão como 
“indivíduo que possui um público fiel e engaja-
do em seus canais online e, em alguma medida, 
exerce capacidade de influência na tomada de 
decisão de compra de seus seguidores”1. 

A influência no poder de compra do poten-
cial consumidor se dá, na maioria das vezes, por 
meio da publicidade. Nesse sentido, grandes e 
pequenas empresas voltaram suas ações para 
as redes sociais – Instagram, Facebook, Twitter, 
YouTube, Twitch, Snapchat, Tik Tok, entre ou-
tras – e o comércio online vem ganhando pro-
porção enorme. Para ilustrar tal afirmação, a 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(abcomm) estimou que as vendas online no Bra-
sil, em 2020, gerariam um volume financeiro de 
R$ 106 bilhões, um crescimento de 18% compa-
rado com 20192. 

Nesse contexto, surge a necessidade de ana-
lisar os impactos que a figura do influenciador 
traz para o mercado de consumo e como suas 
ações podem gerar uma série de consequências 
jurídicas. O objetivo deste trabalho, portanto, é 
demonstrar se o influenciador digital pode ser 
classificado como fornecedor da relação jurídi-
ca de consumo e, consequentemente, se o Códi-
go de Defesa do Consumidor pode ser aplicado 
para a responsabilização de influenciadores 
que levem qualquer pessoa a realizar alguma 
compra por acreditar no discurso publicitário 
expressado nas redes sociais.

DESENVOLVIMENTO
Preliminarmente, cabe fazer uma análise dos 
elementos da relação jurídica de consumo. São 
eles: (i) consumidor; (ii) fornecedor; e (iii) produ-
to ou serviço. Aqui, para classificação do digital 
influencer, o que nos interessa é justamente o 
conceito de fornecedor, positivado no art. 3º do 
cdc.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade de produção, montagem, criação, cons-
trução, transformação, importação, exportação, dis-
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tribuição ou comercialização de produtos ou presta-
ção de serviços. (Grifamos)

O trecho em destaque é o elemento nuclear 
do conceito de fornecedor. A doutrina reconhe-
ce que essa atividade deve ser exercida profis-
sionalmente e de modo habitual3. Além disso, 
o rol de funções citadas no dispositivo é mera-
mente exemplificativo4, ou seja, qualquer outra 
prática que represente a colocação de produtos 
ou a prestação de serviços no mercado de con-
sumo poderá ser considerada para se reconhe-
cer a figura do fornecedor. 

Destrinchando ainda mais a definição, exis-
tem as espécies de fornecedor: (i) real; (ii) presu-
mido; (iii) equiparado; e (iv) aparente. O forne-
cedor equiparado, segundo a tese de Leonardo 
Bessa publicada na Revista de Direito do Consu-
midor, seria aquela figura intermediária na rela-
ção consumerista, que ocupa posição de auxílio 
ao lado do fornecedor de produtos ou prestador 
de serviços5. No mesmo sentido ensina Claudia 
Lima Marques:

A figura do fornecedor equiparado, aquele que não 
é fornecedor do contrato principal de consumo, 
mas é intermediário, antigo terceiro, ou estipulan-
te, hoje é o ‘dono’ da relação conexa (e principal) 
de consumo, por deter uma posição de poder na 
relação outra com o consumidor. É realmente uma 
interessante teoria, que será muito usada no futuro, 
ampliando – e com justiça – o campo de aplicação 
do CDC”.66 (Grifamos)

Neste diapasão, parece correto afirmar que o 
influenciador pode ser classificado como forne-
cedor equiparado. Trata-se de um trabalho ha-
bitual e com finalidade econômica, em que de-
tém um poder de persuasão incontestável sobre 
sua comunidade online, os seguidores, formada 
com base em uma relação de identificação e 
confiança. Em estudo realizado em 2016, o Goo-
gle descobriu que quatro em cada dez usuários 
alegam que o seu youtuber preferido os enten-
de melhor do que os próprios amigos. Na mes-
ma pesquisa, sete em cada dez usuários afirma-
ram que youtubers podem moldar e provocar 

mudanças culturais, enquanto seis em cada dez 
pessoas declararam optar seguir a indicação de 
produto ou serviço feita por seu youtuber favo-
rito do que por outras celebridades7.

Diante disso, é possível dizer que o influen-
ciador pode ser considerado fornecedor equipa-
rado e, consequentemente, elemento da relação 
jurídica de consumo. Isso significa dizer que 
existe a possibilidade de aplicar o Código de De-
fesa do Consumidor na relação consumidor-in-
fluenciador digital.

A política nacional de relações de consumo, 
positivada no art. 4º do cdc, dispõe sobre os 
princípios relativos à proteção do consumidor. 
Entre eles, destacam-se o princípio da transpa-
rência ou da confiança e o princípio da vulnera-
bilidade do consumidor.

Transparência significa informação clara e 
correta sobre o produto a ser vendido; repre-
senta a lealdade e o respeito nas relações entre 
fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-
-contratual8. Trata-se, portanto, de um desdobra-
mento da boa-fé objetiva nas relações consume-
ristas. Aqui se está falando especificamente do 
princípio do direito do consumidor, mas é evi-
dente que esse conceito também tem relação 
com o trabalho do influenciador digital, que só 
consegue atuar porque, em algum momento, for-
mou-se uma reputação e credibilidade em volta 
de sua imagem, de modo que sua comunidade 
confia em sua palavra, sendo mais fácil para as 
empresas utilizá-lo como intermediário para 
venderem seus produtos, sem precisar conven-
cer o cliente de que a marca é, de fato, confiável9.

Apesar das regulamentações pública e priva-
da, por parte do cdc e do Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária (conar), res-
pectivamente, anúncios publicitários que antes 
eram explicitamente veiculados na mídia tradi-
cional tornaram-se mais sutis e menos óbvios10 
– por vezes, basta uma foto sem legenda alguma 
para atrair o consumidor para um ato de consu-
mo. Essa prática pode ser muito perigosa, caso 

A influência no poder de compra do potencial consumidor se dá, na 
maioria das vezes, por meio da publicidade. Nesse sentido, grandes e 

pequenas empresas voltaram suas ações para as redes sociais
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examinada à luz do art. 30 do cdc11, o qual deter-
mina que o meio de oferta vincula o conteúdo 
do contrato. Dessa forma, o produto ou serviço 
deverá estar na exata medida como previsto na 
oferta, sob pena de o fornecedor ou o presta-
dor de serviço responder pelos vícios ou danos 
causados ou, concomitantemente, substituir o 
produto, executá-lo novamente ou ser forçado a 
cumprir oferta determinada, por meio de tutela 
processual específica12. 

De acordo com Barros e Borba, a transparência 
é efetivada pelo dever de informação e ambos são 
imprescindíveis na formação e execução do con-
trato. Parte considerável dessa informação é rece-
bida pela oferta e pela publicidade, o que justifica 
o motivo de se tratar de práticas tão importantes, 
além da indispensabilidade de regulamentação, 
ainda mais no meio digital. Logo, entende-se que 
o consumidor devidamente informado é capaz de 
fazer escolhas mais conscientes13. 

Contudo, mesmo que o princípio da confian-
ça e a informação estejam regularizados, a vul-
nerabilidade14 – fundamento da legislação con-
sumerista – permanece como presumida, em 
virtude do desequilíbrio inerente na relação de 
consumo. Segundo Fábio Comparato, o consu-
midor é aquele que não dispõe de controle sobre 
os bens de produção e, de modo geral, é aquele 
que se submete ao poder de controle dos titula-
res de bens de produção, isto é, os empresários15. 

Ao associar a vulnerabilidade técnica com 
a relação influencer-publicidade-consumidor, 
pode-se afirmar que é impossível que o com-
prador tenha conhecimento amplo sobre todos 
os nichos de produtos ou serviços presentes no 
mercado. Nesse raciocínio, a publicidade e as 
demais formas de oferta (produtos que foram 
somente recebidos, dicas não patrocinadas ou 
parcerias, por exemplo) feitas pelo influencia-
dor deixam o consumidor à mercê das vanta-
gens sedutoras expostas em suas redes sociais, 
restando irrefutável a existência absoluta da 
vulnerabilidade16.

Ainda assim, muito se pode questionar sobre 
a existência da responsabilidade do influencia-
dor, uma vez que ele não participa diretamente 
da cadeia de produção e atua como mero “ga-
roto-propaganda” da mercadoria ou serviço. A 
atual jurisprudência brasileira, apesar de reco-
nhecer que a responsabilidade objetiva existe, 
ainda não aplica o cdc a esses casos. Em caso 
recentíssimo, de agosto de 2020, uma influencia-
dora foi condenada pelo Juizado Especial Cível 
de Barra Mansa a restituir R$ 2.639,90 a uma 
seguidora17. A autora comprou um iPhone em 
loja indicada pela bloguista, mas não recebeu 
o aparelho. A sentença reconheceu que não há 
relação de consumo entre a influencer e a re-
querente, mas declarou a responsabilidade ob-
jetiva da blogueira com fundamento no art. 927 
do Código Civil, por entender que a atividade 
habitual dela implica exposição de produtos de 
terceiros, o que deixa tais itens sob sua indiscu-
tível influência18.

A publicidade é prática essencial para di-
vulgação do produto, como foi no caso men-
cionado. O que não resta claro é o motivo de 
o cdc não ter sido aplicado. Imagine a seguin-
te hipótese: (i) a influencer posta um vídeo no 
Instagram divulgando vitaminas para cabelo, 
prometendo resultados rápidos e visíveis (con-
duta); (ii) a seguidora conhece o item por meio 
do conteúdo da blogueira e, por confiar em suas 
recomendações, resolve comprá-lo. Depois de 
algumas semanas, utilizando o produto, a con-
sumidora passa a apresentar uma série de com-
plicações gastrointestinais, identificadas pelo 
médico como efeito colateral do uso de vitami-
nas (dano). Nessa situação, é evidente a existên-
cia do nexo causal, isto é, da relação de causa e 
efeito entre a conduta praticada pela influencer 
e o dano causado à consumidora, que sem a pu-
blicidade da influenciadora sequer teria conhe-
cimento da existência da mercadoria. 

É o tipo de situação em que a participação da 
empresa publicitária – ou seja, o próprio influen-

Muito se pode questionar sobre a existência da responsabilidade do 
influenciador, uma vez que ele não participa diretamente da cadeia de produção 

e atua como mero “garoto-propaganda” da mercadoria ou serviço
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ciador – na cadeia de fornecimento é manifesta. 
De acordo com o art. 7º, parágrafo único, art. 18, 
art. 19 e art. 25, §§ 1º e 2º, do cdc, a responsabilida-
de dos fornecedores por eventual funcionamen-
to inadequado de produto ou serviço é objetiva 
e solidária, ou seja, todos eles são responsáveis, 
e ao consumidor é permitido cobrar de qualquer 
um desses, independentemente de existência de 
culpa. O Código Brasileiro de Autorregulamen-
tação Publicitária do conar também ratifica a 
existência dessa responsabilidade para a agên-
cia publicitária, que hoje pode ser equiparada à 
empresa do influencer que trabalha com ações 
publicitárias para seu sustento. Confira-se19:

Art. 45. A responsabilidade pela observância das 
normas de conduta estabelecidas neste Código 
cabe ao Anunciante e a sua Agência, bem como ao 
Veículo, ressalvadas no caso deste último as circuns-
tâncias específicas que serão abordadas mais adian-
te, neste Artigo: [...] 2. A Agência deve ter o máximo 
cuidado na elaboração do anúncio, de modo a ha-
bilitar o Cliente Anunciante a cumprir sua responsa-
bilidade, com ele respondendo solidariamente pela 
obediência aos preceitos deste Código. (Grifamos)

Conforme demonstrado, na hipótese citada 
e no caso da bloguista, portanto, apesar de a 
postura mais usual ser acionar a fabricante das 
vitaminas ou a própria loja do iPhone, a consu-
midora poderia muito bem ajuizar ação contra 
a influenciadora com fundamento no cdc, caso 
assim desejasse, e provavelmente ter sua pre-
tensão julgada procedente. 

A responsabilização de famosos pela pro-
paganda também tem amparo na doutrina. 
Guimarães, por exemplo, defende essa tese, es-

pecialmente quando as celebridades recebem 
porcentagem pelas vendas realizadas. Trata-se, 
na opinião desse autor, de aplicação da teoria da 
aparência, com valorização da boa-fé objetiva 
em prol dos consumidores que adquirem pro-
dutos e serviços mediante a confiança deposita-
da em tais famosos20. 

Em suma, o influenciador digital é uma pro-
fissão recente que está imersa em um mercado 
em constante expansão21. Hoje, começa-se a 
visualizar os impactos jurídicos de ações que 
permitem classificar blogueiros como forne-
cedores da relação de consumo, e impor-lhes 
responsabilidade objetiva. Por esses e outros 
motivos uma regulação se faz necessária, para 
a proteção do próprio influencer e de toda uma 
comunidade. 

CONCLUSÃO
Já é possível identificar certas providências de 
outros países no assunto digital influencer e re-
gulação – Estados Unidos, França, Reino Unido, 
Alemanha e Dinamarca são exemplos de locais 
com uma legislação voltada propriamente para 
o tema22.

Na última década, algumas medidas foram 
tomadas no Brasil para desconstruir a ideia de 
que a internet é terra de ninguém – Marco Civil 
da Internet, Decreto do Comércio Eletrônico e 
Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo. 
Com a aparição de novas demandas, o direito, 
apesar de ser instrumento mais rígido, deve 
buscar apresentar alguma resposta à altura 
para controlar esses litígios. 
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As parcas decisões judiciais sobre a matéria 
funcionam como um ponto de partida: a aplicação 
do Código Civil ao influencer já foi validada e re-
conhecida. Nesse cenário, tem-se o próximo passo 
para maior proteção do usuário das redes sociais 
e a atual provocação de tantos doutrinadores e 
estudantes: o desenvolvimento de teses e estraté-
gias para definição dos pressupostos da respon-
sabilidade civil objetiva e solidária vinculada ao 
Código de Defesa ao Consumidor23. Fazer isso em 
meio a uma realidade marcada, por um lado, pelo 
alto dinamismo das relações publicitárias online e, 
de outro, por um sistema jurídico e legislativo ca-
racterístico por uma metodologia tanto engessada 
quanto obsoleta é um verdadeiro desafio. 

Apesar dos empecilhos, ainda é possível ve-
rificar algumas tentativas de solução. Além das 
respostas do Judiciário e da academia, existe 
projeto de lei, de autoria do deputado federal Cé-
lio Silveira, em trâmite desde 201824, que tem por 
objetivo acrescentar um parágrafo ao art. 36 do 

cdc, a fim de obrigar a identificação publicitária 
na exibição e divulgação patrocinadas de pro-
dutos e serviços, independentemente da forma 
ou meio de veiculação. A justificativa está justa-
mente na figura do influenciador, que faz parte 
do cotidiano afetivo do consumidor e firma di-
álogo com ele como se fosse um amigo íntimo. 

Como se pode verificar por todo o exposto, 
neste momento há muitos esforços, em esferas 
diversas, voltados para reconhecer a responsa-
bilidade do digital influencer à luz do Código de 
Defesa do Consumidor. O debate, com certeza, 
ainda não foi encerrado, e a expectativa é que 
se agigante cada vez mais, na medida em que 
a cada dia que se passa temos mais usuários – 
consumidores potenciais – inseridos no mundo 
virtual, o que, consequentemente, potencializa 
o risco da profissão do influenciador e desperta 
a atenção para a resolução de eventuais confli-
tos. Que os estudos realizados hoje possam con-
tribuir futuramente.	 n
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REGULAÇÃO E ANTITRUSTE NO 
PORTO E NA FERROVIA

I A INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA E FERROVIÁRIA É TEMA QUE 
NECESSITA DE ATUAÇÃO DO ESTADO A FIM DE MODERNIZAR OS 
MODAIS DE TRANSPORTE E REDUZIR GARGALOS LOGÍSTICOS 

N
as últimas décadas, mercê de recorren-
tes episódios de crise econômica que 
ultrapassam fronteiras nacionais, não 
tem sido rara a preocupação com a atu-
ação interventiva do Estado nas ativi-

dades econômicas.
A necessidade de intervenção estatal, ao ser 

defendida, é atrelada ao tema da regulação e 
à existência de instituições estatais eficientes 
que regulem as atividades econômicas lato sen-
su e que se destinem a conciliar objetivos às 
vezes colidentes, por exemplo, estabilidade dos 
mercados, segurança jurídica (notadamente 
mediante o respeito às regras e aos contratos) e 
proteção e defesa de direitos dos cidadãos. 

Na década de 1990, houve, no Brasil, uma re-
definição do modelo de intervenção estatal com 
o aprofundamento dos mecanismos de inter-
venção indireta (aprofundamento esse que vem 
sendo, aliás, ressuscitado diante dos efeitos 
ensejados pela pandemia de covid-19). No bojo 
das emendas constitucionais que se realizaram 
constaram justificativas relativas (i) à tese da 
incapacidade financeira do Estado (esgotamen-
to do padrão de financiamento do setor público) 
para intervir diretamente no domínio econômi-

co e (ii) às necessidades de robustecimento de 
suas atividades reguladora, fiscalizadora e fo-
mentadora, assim como de desmonte do Estado 
prestador e produtor (agente econômico).

Todavia, essa redefinição do papel do Estado 
não elide nem pode mitigar o papel necessário 
e indispensável do Estado como instrumento 
de efetivação dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil (art. 3o da cf, 
dentre eles o desenvolvimento nacional). Ain-
da que tenha sido reduzida1 a atuação estatal 
como provedor de bem ou serviço (intervenção 
direta), isto é, como agente econômico, o Estado 
não só pode como deve exercitar integralmente 
a intervenção indireta por meio da regulação 
jurídica e do fomento.

A propósito, ponderam Vital Moreira e Maria 
Manuel Leitão Marques (2003, p. 13) que: 

O regresso, nas duas últimas décadas, ao paradigma 
da economia de mercado, depois de uma longa fase 
de forte regulação e intervenção estadual directa na 
economia, significa desde logo a revalorização da 
economia privada, da concorrência e do mercado. 
As palavras -chave são privatização, liberalização, 
desregulação. Mas seria errôneo pensar que a pri-
vatização e liberalização do sector público se traduz 
necessariamente num processo de desregulação e 
devolução pura e simples para as leis do mercado. 
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Longe disso. A desintervenção económica do Estado 
não quer significar o regresso ao ‘laissez -faire’ e ao 
antigo capitalismo liberal. Pelo contrário: o abando-
no da actividade empresarial do Estado e o fim dos 
exclusivos públicos provocou em geral um reforço 
da actividade regulatória do Estado.

Nessa seara, importa lembrar a confluência 
dos arts. 170, 173, 174 e 1752 da Constituição Federal 
no que concerne à atuação estatal sobre e no do-
mínio econômico, bem como o equilíbrio compro-
missório que a carta magna estabelece na tutela 
das atividades econômicas lato sensu (serviços 
públicos e atividades econômicas stricto sensu). 

No parágrafo único do art. 170 assegura-se 
a livre iniciativa, porém não se descarta a pos-
sibilidade de a lei exigir prévia autorização de 
órgãos públicos para o desempenho de determi-
nada atividade econômica. Trata-se de ressal-
va semelhante à realizada pelo art. 5º, xiii, em 
relação ao livre exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, e que demanda a aplicação 
do regime da reserva de lei qualificada3, ou seja, 
além de eventual restrição ser necessariamente 
veiculada em lei formal, deverá ser razoável e 
proporcional, não se admitindo o esvaziamento 
da livre  iniciativa ou, conforme o caso, do livre 
exercício profissional. 

Aliás, o escopo primordial da regulação es-
tatal (intervenção indireta nas atividades eco-
nômicas lato sensu) e, inclusive, da criação das 
agências reguladoras, em razão, por exemplo, 
de privatizações, reside no compromisso de 
não somente conciliar a lógica privada do lucro 
com a adequada prestação de serviços públicos 
e com as regras e princípios que integram a or-
dem econômica constitucional, mas também de 
erigir mecanismos que promovam o desenvol-
vimento econômico e propiciem a universali-
zação de tais serviços (evitando-se que a oferta 
concentre-se nos segmentos mais atrativos da 
demanda) e a concretização desses princípios. 

Lançadas estas ponderações introdutórias, 
promover-se-á, no presente ensaio, uma análise 
da interface entre regulação e antitruste, ao en-

sejo dos 20 anos de existência dos entes regula-
dores Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (antt) e Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (antaq), no tocante aos portos e 
ferrovias.

1. SETORES ESTRATÉGICOS DE 
INFRAESTRUTURA, CRIAÇÃO 
DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, 
DIFERENCIAÇÃO ENTRE SERVIÇO PÚBLICO 
E ATIVIDADE ECONÔMICA STRICTO SENSU 
A disciplina jurídica dos setores de infraestru-
tura é fruto da experiência histórica da socieda-
de brasileira. A matéria sempre oscilou entre a 
participação da iniciativa privada e a forte pre-
sença do poder público na construção e opera-
ção desses setores. 

Por se tratar de setores estratégicos ao de-
senvolvimento e soberania nacionais, a carta 
magna pretende, quando erige tais atividades 
como serviço público, promover regulação 
apropriada, específica, intensa e apartada da 
regra de liberdade inerente às relações econô-
micas privadas. 

De outro lado, é inegável e primordial a atu-
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A disciplina jurídica dos setores de infraestrutura é fruto da experiência 
histórica da sociedade brasileira, oscilando entre a iniciativa privada e a forte 

presença do poder público na construção e operação desses setores
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de agências reguladoras que, embora não se 
possam negar avanços já obtidos, ainda têm 
um longo e árduo caminho pela frente. Diante 
de especificidades de determinados segmentos 
econômicos estratégicos e de tipicidades de mo-
nopólio naturais e legais, emergiram no bojo da 
chamada intervenção estatal setorial ativida-
des que não prescindem da aplicação dos meca-
nismos previstos no capítulo da ordem econô-
mica constitucional (art. 170 e seguintes). 

Na redefinição do modelo interventivo do Es-
tado brasileiro e diante da escassez, na década 
de 1990 e também na última década, de recursos 
públicos, operou-se: (i) a delegação da prestação 
de ampla gama de serviços públicos para a ini-
ciativa privada; (ii) a transformação de alguns 
serviços públicos em atividades econômicas 
stricto sensu (permitindo a ampliação das hipó-
teses sujeitas à autorização em vez da conces-
são ou permissão); (iii) a criação das agências 
reguladoras.

Como registra Luís Roberto Barroso (2003, p. 
31), a privatização

trouxe drástica transformação no papel do Estado: 
em lugar de protagonista na execução dos serviços, 
suas funções passam a ser as de planejamento, re-
gulação e fiscalização. É nesse contexto histórico 
que surgem, como personagens fundamentais, as 
agências reguladoras.

Não obstante a origem das agências regula-
doras no Brasil esteja muito vinculada ao fato 
de que a execução dos serviços públicos foi 
transferida à iniciativa privada, tais autarquias 
especiais, dotadas de prerrogativas próprias e 
caracterizadas por sua autonomia em relação 
ao poder público, não têm sua atuação restrin-
gida aos serviços públicos, sendo também re-
levantes no âmbito das atividades econômicas 
stricto sensu, consoante, aliás, o previsto no art. 
174 da Constituição da República.

O regime especial autárquico conferido às 
agências reguladoras brasileiras, com, de um 
lado, estabilidade e mandato assegurados aos 

seus dirigentes e, de outro, a previsão de um re-
gime de incompatibilidade e da quarentena, visa 
a impedir ingerências indevidas do Poder Exe-
cutivo, injunções político-partidárias e, também, 
lobbies dos grandes grupos empresariais, bem 
como a preservar a natureza técnica das funções 
executivo-administrativas, normativas e decisó-
rias desempenhadas pelas agências reguladoras.

De outro lado, no que se refere às espécies de 
atividade econômica em sentido estrito e servi-
ço público, convém lembrar que definir serviço 
público é uma tarefa árdua e hercúlea, que tem 
merecido, há anos, especial e profunda atenção 
dos juristas4. 

Todavia, mercê de tal definição encontrar-se 
inserida em debates, inerentes à ciência política, 
sobre os escopos, limites de atuação, funções e 
papéis do aparato estatal, trata-se de noção que 
se altera no tempo. Já foi um verdadeiro mito na 
França, conforme menciona Jacques Chevallier 
(1997, p 7-8), já passou por crises. Há definições 
amplas, restritas e ecléticas. É atingida pelo ad-
vento de figuras novas, por exemplo, na Comu-
nidade Europeia fala-se em serviços universais 
e atividades econômicas de interesse geral.

A noção de serviço público, tal como os insti-
tutos jurídicos em geral, é conformada pelas re-
lações, entre o Estado e a sociedade, existentes 
em determinado momento histórico, as quais 
são dinâmicas e mutáveis de acordo com as vi-
cissitudes ideológicas, políticas, sociais e econô-
micas que se apresentam em distintas épocas e 
em diferentes países. 

A propósito, mercê de sua natureza compro-
missária, a Constituição de 1988 almeja conciliar 
os interesses públicos e privados com a efetiva-
ção dos objetivos fundamentais nela plasma-
dos. Tal feição repercute na problemática acer-
ca da noção de serviço público, na medida em 
que este, por ser atividade econômica lato sen-
su5 (art. 175, da Constituição Federal), substan-
cia, de certo modo, o marco divisório das esferas 
pública e privada. 

As agências reguladoras não têm sua atuação restringida aos serviços 
públicos sendo também relevantes nas atividades econômicas stricto 

sensu, consoante, aliás, o previsto no art. 174 da Constituição
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Não obstante a relevância da explanação 
acerca da noção de serviço público, aprofundar, 
nesta oportunidade, a sua análise implica extra-
polar o objeto do presente ensaio. De qualquer 
modo, é oportuno reforçar que o enquadra-
mento de determinada atividade como serviço 
público envolve consideração a respeito da con-
cepção do Estado e de seu papel em dado mo-
mento histórico, bem como que, neste ensaio, 
em razão da tendência, seja em recentes leis (v.g. 
nova lei dos portos – Lei 12.815/13; Lei 14.134/21 – 
nova lei do gás), seja em projetos de lei (v.g. pls 
261/18 – marco legal das ferrovias), de ampliação 
da utilização de autorizações em vez de conces-
sões, será abordada a problemática ensejada 
pelo advento, no bojo das reformas constitucio-
nais da década de 1990, da figura da autorização, 
prevista no art. 21 da Constituição da República. 

O art. 21 da cf integra, como se sabe, o capí-
tulo que trata dos bens e das competências le-
gislativas e materiais da União e que contempla 
uma gama variada de atividades cometidas a 
esse ente federativo, sem haver referência ex-
pressa a elas como sendo serviço público. 

De outra parte, no capítulo da Constituição 
(art. 170 e ss.) que cuida dos princípios gerais da 
atividade econômica denota-se o enquadramento 
dos serviços públicos como atividade econômica 

lato sensu e, outrossim, encontra-se o único dis-
positivo constitucional que disciplina os serviços 
públicos de forma genérica (irradiando efeitos ao 
todo da carta). Está-se a falar da regra contida no 
art. 175, que prevê incumbir ao poder público a 
prestação dos serviços públicos, a qual pode rea-
lizar-se diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, sempre mediante licitação.

Com efeito, na hipótese de o Estado decidir 
delegar a prestação (não a titularidade) do ser-
viço público à iniciativa privada, deverá fazê-lo 
sempre mediante licitação, seja para efeito de 
concessão, seja para a permissão. Aliás, men-
cione-se, por oportuno, que, mesmo antes da 
Constituição de 1988, em 1979, o stf, ao apreciar 
os autos de re 89217-6 – que diziam respeito à 
discussão relativa a hotel de propriedade do 
Estado de Santa Catarina que se encontrava ar-
rendado à iniciativa privada –, vinculou serviço 
público e concessão, constando no acórdão a se-
guinte assertiva: “Não deve ser considerado ser-
viço público aquele que outro particular pode 
prestar independentemente de concessão”. 

Vale dizer, sem embargo de os serviços públi-
cos também possuírem dimensão econômica 
por estarem relacionados com bens escassos, 
eles, ao contrário das atividades econômicas 
stricto sensu, estão ligados mais estreitamente 

O art. 21 da Constituição Federal integra o capítulo que trata dos 
bens e das competências legislativas e materiais da União, sem haver 

referência expressa a elas como sendo serviço público

Conectamos 
você ao seu futuro.  
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aos fundamentos, princípios e objetivos fun-
damentais da República Federativa do Brasil. 
Cingem-se a critérios diferentes quanto à opor-
tunidade e conveniência de serem prestados 
em determinadas condições, sob prerrogativas 
e sujeições especiais. Atinem ao espaço público 
e supõem que a atividade, qualificada como ser-
viço público, foi excluída das regras de mercado, 
uma vez que não pode ser afetada e condiciona-
da por tais forças, pelo valor de troca segundo a 
lógica mercantil simples. 

Partindo da premissa da impossibilidade de 
adoção de interpretação literal do disposto no 
art. 21 da Constituição Federal, faz-se necessário 
lembrar que esse dispositivo não busca tratar 
genericamente do serviço público, mas sim rea-
lizar distribuição de competência entre os entes 
federados.

Em decorrência dessas duas premissas já se 
poderia concluir que o art. 21, incs. xi e xii, não 
contempla apenas serviços pú-
blicos, isto é, as atividades nele 
mencionadas não são todas re-
dutíveis a essa condição. 

Entretanto, a par disso, a fi-
gura da autorização não com-
padece com a existência de 
um serviço público, vulnera o 
previsto no art. 175 da Consti-
tuição, e apenas é cogitada, ex vi do parágrafo 
único do art. 170, para certas atividades econô-
micas stricto sensu, cuja natureza e importân-
cia exigem fiscalização mais ampla e intensa do 
Estado. 

Por isso, as atividades estratificadas nos di-
versos incisos do art. 21 da cf/88 poderão ou não 
ser qualificadas como serviço público de acordo 
com as circunstâncias e segundo a estruturação 
que se verificar como necessária. É certo, ainda, 
que o critério essencial para essa definição re-
side na correlação entre a atividade desempe-
nhada e a satisfação de necessidades direta e 
imediatamente relacionadas com a dignidade 
da pessoa humana e com finalidades políticas 
essenciais (v.g. objetivos fundamentais da repú-
blica). 

Inclusive porque as autorizações cingem-se 
à possibilidade de exercício de atividades no 
próprio interesse do particular; ao revés, na 

permissão e concessão, o escopo precípuo é o 
atendimento de necessidades coletivas. Ade-
mais, nessa esteira, os serviços públicos devem 
ser proporcionados em condições não discrimi-
natórias; logo, na autorização, não se aplicam os 
princípios inerentes à prestação de serviços pú-
blicos, tampouco prerrogativas públicas.

Em última análise, as hipóteses contidas nos 
incs. x, xi e xii do art. 21 da Constituição podem 
conduzir à emergência tanto de serviço público 
quanto de atividade econômica stricto sensu.

2. ESTADO REGULADOR E REGULAÇÃO
O termo “regulação” possui natureza polissêmi-
ca, que lhe propicia certa abrangência e, ao mes-
mo tempo, fluidez, ensejando, inclusive, a neces-
sidade de se externar o que se pretende dizer ao 
se utilizar a expressão “Estado regulador”.

Como se sabe, na seara jurídica, a utilização 
de expressões deve ser permeada de muita par-

cimônia, mormente quando o 
intento é explicar um conceito 
ou instituto jurídico. No que 
se refere ao termo “regulação”, 
essa cautela inclusive deve ser 
redobrada, eis que se constata 
que ele vem sendo utilizado, 
hodiernamente, de forma gene-
ralizada, seja por profissionais 

de outras ciências (economia, administração, 
jornalismo etc.), seja pelos cidadãos e represen-
tantes políticos em geral. 

Embora se trate de expressão amplamente 
conhecida, não se pode dizer que possua um 
sentido unívoco, bem pelo contrário: há uma 
ampla gama de significados e nem sempre a ex-
pressão é utilizada com o mesmo sentido, razão 
pela qual, no presente ensaio, faz-se oportuno 
encontrar um acordo semântico, isto é, definir 
qual o significado que se adota na utilização do 
termo.

A propósito, mercê do contido no art. 174 da 
Constituição Federal, não se pode definir regu-
lação como a mera implantação de regras ju-
rídicas6, visto que, com esse significado, não se 
estaria retratando todo o contexto que permeia 
hodiernamente a atividade regulatória do Esta-
do, inclusive em razão do surgimento das agên-
cias reguladoras. Há que se partir da premissa de 

A compreensão do termo 
“regulação” encontra-se 
vinculada ao significado 
que se atribui, também 

em tempos atuais, à 
expressão Estado regulador 
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que o vocábulo “regulação”, atual mente, remete 
a fenômeno recente que se espraiou interna-
cionalmente baseado na criação das chamadas 
autoridades independentes (chamadas no Brasil 
de agências reguladoras) e na implantação de 
um novo modelo de Estado oriundo de proces-
sos de privatização e liberalização da economia 
mediante a relativização de monopólios estatais.

Portanto, a compreensão do termo “regula-
ção” encontra-se vinculada ao significado que 
se atribui, também em tempos atuais, à expres-
são Estado regulador, a qual, diga-se de passa-
gem, igualmente, não se resume ao sentido de 
o Estado ter a prerrogativa de aprovar normas 
jurídicas, afinal, se o significado abrangesse 
apenas esse aspecto, ter-se-ia sempre o Estado 
como “regulador”.

Partindo-se da premissa de que os significa-
dos do termo “regulação” e da expressão “Estado 
regulador” decorrem da estreita relação entre 
ambos, no presente estudo, ao 
utilizá-los, almeja-se referir ao 
atual modelo estatal, em que 
são estabelecidas regras jurí-
dicas no processo de abertura 
econômica e no qual se forja um 
novo modelo de intervenção es-
tatal na economia mediante a 
redução da atuação empresa-
rial do Estado. Ressalve-se, no entanto, que não 
se trata de modelo estatal padronizado, mas sim 
dinâmico e mutante conforme as vicissitudes 
históricas, culturais, econômicas e sociais. 

Afinal, como assevera Marçal Justen Filho 
(2002, p. 24-25):

Fala-se muito mais de um “modelo regulador” de 
Estado para indicar uma situação variável, que se 
concretiza de diversos modos. A propósito do Esta-
do, poderiam ser aplicadas as palavras de Eros Grau, 
no sentido de que “A cada sociedade corresponde 
um direito, integrado por determinadas regras e de-
terminados princípios”. Não obstante podemos, no 
plano abstrato, falar de certos modelos de direito.

Para Calixto Salomão Filho (2001, p. 14), o em-
prego do termo não se resume à regulação dos 
serviços públicos, englobando “toda a forma de 
organização da atividade econômica através do 
Estado, seja a intervenção através da concessão 
de serviço público ou o exercício do poder de 
polícia”, uma vez que, na concepção desse autor,

no campo econômico, a utilização do conceito de 
regulação é a correspondência necessária de dois 
fenômenos. Em primeiro lugar, a redução da inter-
venção direta do Estado na economia, e em segun-
do o crescimento do movimento de concentração 
econômica. 

Em suma, no presente texto, a utilização da 
expressão “Estado regulador” implica a aceita-
ção de que, nessa nova arquitetônica de Estado, 
houve a modificação não dos fins, mas sim dos 
mecanismos por meio dos quais o poder público 
intervém nas atividades econômicas para alcan-
çar os fins almejados pelo estado democrático 
de direito7. Na lição de Justen Filho (2002, p. 21),

a regulação incorpora a concepção da subsidiarie-
dade. Isso importa reconhecer os princípios gerais 
da livre -iniciativa e da livre empresa, reservando -se 
ao Estado o instrumento da regulação como meio 
de orientar a atuação dos particulares à realização 
de valores fundamentais.

Pois bem, a respeito desse desenho regulató-
rio, podem ser elencados alguns 
escopos: 
(i) liberalização de atividades até 
então monopolizadas pelo Estado, 
para viabilizar ampla disputa pelos 
particulares em regime de mercado;

(ii) predomínio da competência re-
gulatória: permanece o Estado pre-
sente no domínio econômico, não 
como agente econômico, mas sim 
se valendo do instrumento norma-

tivo e de suas competências políticas para induzir 
os particulares à realização dos fins necessários ao 
bem comum; 

(iii) a atuação regulatória propugnada admite a pos-
sibilidade de intervenção destinada a propiciar a re-
alização de certos valores políticos e sociais, sendo 
que a relevância dos interesses coletivos envolvidos 
(serviços públicos, por exemplo) impede a prevalên-
cia da pura e simples busca do lucro; 

(iv) instituição de mecanismos de disciplina perma-
nente e dinâmica em relação à atividade econômica 
privada; 

(v) intervenção para criar condições de concorrência, 
inclusive, quando possível, no âmbito dos serviços 
públicos, uma vez que esta, quando devidamen-
te monitorada pelo Estado, substancia importante 
instrumento para atingir a justiça social, plasmada 
constitucionalmente com a consagração dos direi-
tos fundamentais, não representando, assim, um fim 
em si mesmo.

Tais escopos encontram-se atrelados aos 
principais motivos do advento desse novo mo-
delo de intervenção estatal, dentre eles: 

Na reforma do Estado 
brasileiro foram 

defendidos o fim de 
monopólios públicos e a 
abertura de campo para 

a iniciativa privada
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(i) a insuficiência do Estado de providência na atu-
ação direta na economia (como promotor, gestor e 
planejador) decorrente do fato de o Estado não pos-
suir todas as informações relevantes e necessárias 
para dirigir a economia; 

(ii) o sofisma do mercado livre, isto é, o reconheci-
mento de que a mão invisível de Adam Smith não 
dispensa a necessidade de o Estado intervir para ga-
rantir a concorrência entre os agentes, notadamen-
te em razão de existência das chamadas falhas de 
mercado (ex: externalidades negativas, assimetrias 
de informação, monopólios naturais etc.); 

(iii) a necessidade de proteção aos consumidores, 
identificados como o lado hipossuficiente nas rela-
ções econômicas mantidas com produtores e distri-
buidores; 

(iv) necessidade de assegurar as obrigações de ser-
viço público.

3. INTERFACE ENTRE REGULAÇÃO E 
ANTITRUSTE NOS PORTOS E FERROVIAS
Por se considerar que a concorrência não é um 
fim em si mesmo e, em verdade, imbrica-se com 
os demais princípios e fins na ordem econômi-
ca constitucional8, é utilizado, neste ensaio, o 
vocábulo “antitruste” no lugar de concorrência. 
Concorda-se, aliás, com o magistério de Paula 
Forgioni (2005, p. 23-24), no sentido de que o an-
titruste é 

técnica de que lança mão o Estado contemporâneo 
para implementação de políticas públicas, mediante 
a repressão ao abuso do poder econômico e a tutela 
da livre concorrência [...] o antitruste já não pode ser 
visto apenas como um arranjo inteligente de normas 
destinado a evitar ou neutralizar os efeitos autodes-
trutíveis, criados pelo próprio mercado, mas, ao con-
trário, deve ser encarado como um instrumento de 
implementação de políticas públicas.

Ao tratar de competição no mercado de gás 
doméstico e de fornecimento de energia, Cosmo 
Graham (2000, p. 169) salienta que a definição de 
políticas públicas sobre o tamanho dos merca-
dos competitivos implica opções em termos de 
valores substanciais, por exemplo, em que ex-
tensão os usuários dos respectivos serviços de-
vem ser vistos como consumidores ou cidadãos. 
Isto é, na hipótese de, como no caso da Lei Anti-

truste brasileira, que contempla repasse de par-
te relevante, ser determinado que os benefícios 
da concorrência devem ser espraiados de forma 
equânime entre os consumidores haveria certa 
limitação nos preços adotados pelas empresas, 
ou seja, instintos de concorrência temperados 
pela preocupação com a justiça social.

Na reforma do Estado brasileiro, realizada 
na década de 1990, foram defendidas, entre ou-
tras medidas, o fim de monopólios públicos e a 
abertura de campo para a iniciativa privada, sob 
o argumento de que a concorrência configuraria 
um mecanismo eficiente9 a possibilitar desenvol-
vimento econômico, uma vez que propiciaria ga-
nhos de qualidade significativos, menores preços 
e possibilidades de escolha para o consumidor.

No entanto, não se pode sustentar que a 
eliminação de monopólios públicos enseje a 
criação de monopólios privados10, tampouco 
a possibilidade de exercício abusivo de poder 
econômico. Vale dizer, não se pode cogitar que a 
concorrência baste por si mesma e torne desne-
cessária a regulação estatal, pelo contrário, há 
(e deve haver) uma intensa e permanente rela-
ção entre regulação e antitruste. 

A relação de dependência entre regulação 
e antitruste também é reconhecida por Vital 
Moreira e Maria Leitão Marques (2003, p. 15) 
quando abordam a nova economia de mercado, 
quando afirmam que: 

Ao contrário da economia baseada na intervenção 
econômica do Estado e nos serviços públicos direc-
tamente assegurados pelos poderes públicos, a nova 
economia de mercado, baseada na iniciativa privada 
e na concorrência, depende essencialmente da re-
gulação pública não somente para assegurar o fun-
cionamento do próprio mercado mas também para 
fazer valer os interesses públicos e sociais relevantes 
que só por si o mercado não garante.

Tercio Sampaio Ferraz Júnior (2003, p. 216), 
por seu turno, além de ressalvar que livre ini-
ciativa nem sempre se traduz em livre concor-
rência (e vice-versa), destaca a necessidade da 
presença do

Por se considerar que a concorrência não é um fim em si mesmo e imbrica-se  
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utilizado, neste ensaio, o vocábulo “antitruste” no lugar de concorrência

Auto
nomia
Financeira.
Condomínio valorizado
e bem cuidado. Av. Nilo Peçanha . 50 

Sl. 1912 . Centro . RJ
21 2233 8998 

21 96681 0289

d u p l i q u e r i o
. c o m . b r

https://api.whatsapp.com/send?phone=554133234020&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download!%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?url= https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf%20&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download%20da%20edi%C3%A7%C3%A3o%20670
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf


Clèmerson Merlin Clève e Melina Breckenfeld Reck DOUTRINA JURÍDICA

97REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

Estado regulador e fiscalizador, capaz de regular o 
livre mercado para fomentar a competitividade en-
quanto fator relevante na formação de preços, do 
dinamismo tecnológico, do uso adequado de eco-
nomia de escala etc., impedindo, assim, que a com-
petitividade, num mercado livre que a desvirtua, se 
torne instrumento de restrição estratégica à livre-ini-
ciativa dos concorrentes.

De mais a mais, a adoção de medidas que 
propiciem desenvolvimento econômico depen-
de da estreita relação entre regulação estatal e 
antitruste, até porque não se cogita mais a pos-
sibilidade de inércia estatal ou que o Estado não 
possa atuar, por meio da regulação, para propi-
ciar um regime concorrencial possível11.

Como se vê, a introdução da concorrência12, 
em setores de infraestrutura antes monopoliza-
dos, ainda que seja um forte argumento utiliza-
do no bojo da reforma do Estado brasileiro, não 
elimina a atuação regulatória do Estado, mesmo 
porque muitas vezes a assimetria regulatória 
(como sucede, no âmbito das ferrovias e portos, 
em que convivem os institutos da concessão e 
da autorização) pode ensejar distorções na di-
nâmica concorrencial e, assim, emerge a neces-
sidade de as agências reguladoras setoriais (v.g. 
antaq e antt) ficarem bem atentas para não 
colocarem em condições diferenciadas agentes 

que concorrem no mesmo mercado relevante 
(art. 36, § 3º, inc. x).

Inclusive, na recente Lei 13.848/19 (chamada 
de Lei Geral das Agências Reguladoras), ao se 
disciplinar sobre a gestão, organização, o pro-
cesso decisório e o controle social das agências 
reguladoras há nítida presença da interface en-
tre a regulação e o antitruste quando se trata 
da relação dos entes reguladores com o sistema 
de defesa da concorrência em seu capítulo iii, 
intitulado “Da interação entre as agências regu-
ladoras e os órgãos de defesa da concorrência”. 
Veja-se:

Art. 25. Com vistas à promoção da concorrência e à 
eficácia na implementação da legislação de defesa 
da concorrência nos mercados regulados, as agên-
cias reguladoras e os órgãos de defesa da concor-
rência devem atuar em estreita cooperação, privile-
giando a troca de experiências.

Art. 26. No exercício de suas atribuições, in-
cumbe às agências reguladoras monitorar e 
acompanhar as práticas de mercado dos agentes 
dos setores regulados, de forma a auxiliar os ór-
gãos de defesa da concorrência na observância 
do cumprimento da legislação de defesa da con-
corrência, nos termos da Lei nº 12.529, de 30 de no-
vembro de 2011 (Lei de Defesa da Concorrência).

Os portos e ferrovias representam, na cadeia logística dos meios 
de transporte, elos fundamentais nas trocas comerciais, tanto no 

âmbito interno quanto em sede de comércio internacional
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§1º Os órgãos de defesa da concorrência são 
responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa da concorrência nos setores regulados, 
incumbindo-lhes a análise de atos de concen-
tração, bem como a instauração e a instrução 
de processos administrativos para apuração de 
infrações contra a ordem econômica.

§2º Os órgãos de defesa da concorrência po-
derão solicitar às agências reguladoras parece-
res técnicos relacionados a seus setores de atu-
ação, os quais serão utilizados como subsídio à 
análise de atos de concentração e à instrução de 
processos administrativos.

Art. 27. Quando a agência reguladora, no exer-
cício de suas atribuições, tomar conhecimento 
de fato que possa configurar infração à ordem 
econômica, deverá comunicá-lo imediatamente 
aos órgãos de defesa da concorrência para que 
esses adotem as providências cabíveis.

Art. 28. Sem prejuízo de suas competências 
legais, o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(Cade) notificará a agência re-
guladora do teor da decisão so-
bre condutas potencialmente 
anticompetitivas cometidas no 
exercício das atividades regula-
das, bem como das decisões re-
lativas a atos de concentração 
julgados por aquele órgão, no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas após a publicação do 
respectivo acórdão, para que sejam adotadas as 
providências legais.

Os portos e ferrovias representam, na cadeia 
logística dos meios de transporte, elos funda-
mentais nas trocas comerciais, tanto no âmbito 
interno quanto em sede de comércio interna-
cional. Substanciam verdadeiros agentes eco-
nômicos, promovendo o fluxo de produtos e 
viabilizando a presença deles nos mercados. Os 
modais de transportes podem alterar os valores 
dos bens/produtos, gerar riquezas e influenciar 
diretamente o custo das mercadorias.

A relevância do sistema portuário para o 
intercâmbio comercial torna-o canal essen-
cial e de singular importância para a consecu-
ção do desenvolvimento econômico. No caso 
brasileiro, a posição geográfica, a dimensão 
continental e o extenso litoral conferem aos 

transportes terrestres e marítimos natureza 
indispensável.

Ademais, na condição de elo fundamental da 
cadeia de transportes, os portos são as estrutu-
ras básicas para o intercâmbio comercial, inter-
no e externo, na medida em que, nas instalações 
portuárias, perfazem-se as indispensáveis inter-
ligações modais entre os transportes terrestres 
e marítimos, desempenhando imprescindível 
função no desenvolvimento nacional e regional, 
gerando a necessidade de outros serviços, recei-
tas tributárias e postos de trabalho.

De tal sorte, frente a objetivos de significativa 
expansão da presença brasileira nos mercados 
internacionais, a ampliação e a adequação das 
infraestruturas portuária e ferroviária subs-
tanciam temas que demandam atuação efetiva 
do Estado brasileiro. 

Pois bem, tal como nos demais setores em 
que as redes de infraestrutu-
ra são imprescindíveis para 
sua realização, as atividades 
ferroviárias e portuárias atre-
lam-se a dois fatores conexos: 
essencialidade e altos investi-
mentos iniciais. De um lado, o 
acesso aos serviços públicos 
portuários e ferroviários deve 
dar-se indistinta e ininterrup-

tamente a todo o mercado, independentemen-
te do porte econômico do usuário, e mediante 
tarifas acessíveis. De outra parte, importam 
serviços cuja ausência, eventual ou sistemáti-
ca, tem forte impacto sobre o desenvolvimen-
to econômico. Por fim, envolvem a construção 
de enormes redes e malhas de infraestrutura, 
exigindo investimentos iniciais nem sempre 
recuperáveis. Logo, é possível afirmar-se, na 
linguagem econômica, essas redes e malhas de 
infraestrutura muitas vezes têm característi-
cas de “monopólios naturais”13. 

De mais a mais, o investimento em setores 
estratégicos de infraestrutura está relacionado 
diretamente ao crescimento econômico, segun-
do Fernando Fróes (2006, p. 235): 

A experiência brasileira das décadas de 80 e 90 do 
século XX demonstrou que a queda da taxa média 
de crescimento do PIB (8,2% na década de 70, 4,5% 
nos anos 1980, contra 3,2% nos anos 1990) esteve 
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acompanhada da diminuição dos investimentos na 
economia [...] no caso dos portos e ferrovias os in-
vestimentos não foram capazes de recompor nem 
mesmo a depreciação do capital. Em portos, as in-
versões de 1995 não chegaram a 20% do valor al-
cançado em 1990.

Na década passada, o governo federal lançou 
o pac – Programa de Aceleração do Crescimen-
to, com a pretensão de investir em infraestrutu-
ra, em especial a de transportes, distribuindo-se 
os recursos em três eixos estratégicos: (i) infra-
estrutura logística, envolvendo a construção e 
ampliação de rodovias, ferrovias, portos, aero-
portos e hidrovias e infraestrutura; (ii) infraes-
trutura energética, correspondendo à geração 
e transmissão de energia elétrica, produção, 
exploração e transporte de petróleo e, por fim, 
(iii) infraestrutura social e urbana, englobando 
saneamento, habitação, metrôs.

Diante da inegável necessidade de ampliação 
das infraestruturas portuária e 
ferroviária, tal como sucede em 
outras searas (gás, saneamento 
etc.), emergiram propostas le-
gislativas, nos últimos anos e 
década, que defendem a signifi-
cativa ampliação das hipóteses 
de autorização para o desempe-
nho das atividades portuárias e 
ferroviárias. 

Afinal, em razão desses de-
safios do chamado “custo Brasil”, é comum a 
defesa da necessidade de implantar-se um am-
biente concorrencial nos portos/ferrovias que 
traga eficiência (alocativa, produtiva, distribu-
tiva). Porém, não se pode cogitar a existência de 
concorrência sem bases isonômicas, com pres-
tadores que não coexistam de forma harmôni-
ca e não predatória. Não se pode descartar a ne-
cessidade de ambiente concorrencial saudável, 
sob pena de prejuízos consideráveis em termos 
de eficiência em curto, médio e longo prazos a 
agentes econômicos, ao Estado, a trabalhado-
res e consumidores/usuários.

No âmbito portuário, a nova Lei 12.815, que foi 
editada em 2013 – o que, aliás, ensejou a perda 
de objeto de adpf na qual se questionava a pos-
sibilidade de terminais portuários privativos de 
uso misto14 (sujeitos à autorização) movimenta-

rem carga de terceiros em detrimento dos ter-
minais de uso público (sujeitos à concessão) – 
prevê, expressamente, em seu art. 3º, o objetivo 
de “aumentar a competitividade e o desenvolvi-
mento do país”. Contempla, em seu art. 2º, xii, 
a autorização como sendo a “outorga de direito 
à exploração de instalação portuária localizada 
fora da área do porto organizada e formalizada 
mediante contrato de adesão”, sendo, por força 
de seu art. 8º, “precedida de chamada ou anún-
cio públicos e, quando for o caso, processo sele-
tivo público” e ficando a antaq incumbida, no § 
3º do art. 8o, de adotar “as medidas para assegu-
rar o cumprimento dos cronogramas de inves-
timento previstos nas autorizações”. E, em seus 
arts. 4º e 5º-B, reforça a necessidade de prévia 
licitação, respectivamente, para a concessão de 
bem público destinado à exploração do porto 
organizado e para o arrendamento de bem pú-
blico destinado à atividade portuária.

De outro lado, no que ati-
ne ao setor ferroviário, o novo 
marco legal (pls 261/18), embo-
ra ainda tramite no Congresso 
Nacional, também confere ní-
tida ênfase à autorização que, 
aliás, é retratada, em relatório 
do Senado como um dos três 
principais assuntos tratados no 
projeto:

O projeto original foi estruturado em 69 artigos, 
distribuídos em oito capítulos, que tratam de três 
assuntos distintos e inter-relacionados: 

1. outorga de autorização à iniciativa privada para 
construir ou adquirir ferrovias e explorar o transpor-
te sobre os trilhos de sua propriedade, em regime de 
direito privado; 

2. autorregulação ferroviária, que cria a possibilida-
de de que o próprio mercado promova a gestão e a 
SF/20356.00352-17 2 coordenação do trânsito de 
pessoas e de mercadorias por linhas de diferentes 
empresas, cabendo ao Poder Público atuar apenas 
em caso de conflitos não conciliados pelas partes; e 

3. segurança do trânsito e do transporte ferroviários, 
assunto atualmente disposto no Regulamento dos 
Transportes Ferroviários, aprovado pelo Decreto nº 
1.832, de 4 de março de 1996. 

[...] Em sua justificativa o Senador José Serra esclare-
ce que buscou aproveitar mecanismos bem-sucedi-
dos na legislação nacional de outras áreas de infra-
estrutura, adaptando dispositivos presentes na Lei 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que introduziu os 
serviços de telecomunicações em regime privado; na 
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Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que disciplina 
o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); e na 
Lei nº 12.815, de 5 de julho de 2013, que instituiu 
a figura da autorização do Terminal de Uso Privado. 
Também foram criados instrumentos urbanísticos já 
adotados no Japão e em diversos países asiáticos 
para viabilizar o surgimento do transporte de passa-
geiros privado. [...]

A matéria será analisada nos aspectos de consti-
tucionalidade, juridicidade, mérito e técnica legis-
lativa. O projeto é constitucional, uma vez que é 
calcado nos arts. 22, XI (legislar privativamente 
acerca de transporte e trânsito) e 21, XII, d (ex-
plorar diretamente ou mediante autorização, con-
cessão ou permissão o transporte ferroviário de 
âmbito federal) [...] Quanto ao mérito, estamos de 
acordo com a justificação do nobre Senador José 
Serra, cuja iniciativa é digna de louvor. Infelizmen-
te, o transporte ferroviário em nosso País está mui-
to aquém de suas potencialidades, e, concordamos 
com ele, é necessário um extenso avanço no marco 
regulatório do setor, de forma a atrair investimen-
tos para aumentar a oferta de infraestrutura ferro-
viária, impedir a concentração do mercado, reduzir 
os custos logísticos e promover a concorrência no 
setor ferroviário, ao passo que se salvaguarda a se-
gurança jurídica.

Dessa forma, entendemos bem-vinda a proposta de 
disciplinar em lei uma nova modalidade de outor-
ga para a exploração de ferrovias em nosso marco 
regulatório. Ao autorizarmos a exploração de fer-
rovias, estamos, de fato, reconhecendo que há um 
grande espaço para que essa modalidade de trans-
porte possa operar com benefício da liberdade de 
empreender, em que os investidores têm maior lati-
tude para aplicar e gerir seus recursos, mas que, em 
contrapartida, os obriga a assumir todos os investi-
mentos e todos os riscos do negócio.

É importante registrar que, embora os preços co-
brados no regime de autorização não sejam previa-
mente estipulados pelo regulador, as autorizatárias 
sujeitam-se ao controle dos órgãos de defesa do 
consumidor e da concorrência, que têm autoridade 
para coibir a cobrança de preços abusivos. [...]

Com essas constatações iniciais, consideramos 
oportuno e necessário organizar o transporte 
ferroviário em uma lei específica, o que, aliás, já 
estava previsto na própria Lei nº 10.233, de 5 de 
junho de 2001, cujos arts. 13 e 14 fazem referência 
a essa possibilidade. Foi sob essa inspiração que 
promovemos um rearranjo na estrutura do proje-
to, trazendo para seu corpo a reorganização das 
regras para outorga da gestão da infraestrutura 
ferroviária e da operação dos transportes ferroviá-

rios, então contidas nos arts. 13 e 14 daquela Lei. 
A organização do setor ferroviário, então, compõe 
o Capítulo III do nosso substitutivo, que também 
inclui as regras de outorga do transporte ferrovi-
ário associado ou não associado à infraestrutura, 
de cargas ou de passageiros, executado em regime 
público ou em regime privado. Em outro caminho, 
promovemos pequenas alterações na parte da Lei 
nº 10.233, de 2001, relativas às competências da 
ANTT, de modo a não restringir a área de atuação 
da Agência apenas às ferrovias concedidas. Afinal, 
nos termos do inciso II de seu art. 20, é objeti-
vo da Agência “regular ou supervisionar, em suas 
respectivas esferas e atribuições, as atividades de 
prestação de serviços e de exploração da infraes-
trutura de SF/20356.00352-17 11 transportes”. 
Sendo assim, levamos para essa lei o conteúdo 
especificado no art. 50 da proposição original, ex-
ceto em relação aos dispositivos que tratavam da 
autorregulação.1515

Apesar de o projeto do novo marco legal fer-
roviário ainda não estar aprovado, desde a pri-
vatização da Vale do Rio Doce na década de 1990, 
não são raros, no Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), feitos em que se dis-
cute o controle da Vale em relação a ferrovias 
e portos que escoam sua produção de minério 
de ferro, ou seja, a questão concorrencial já está 
presente há bastante tempo em relação às fer-
rovias e portos brasileiros. A título de exemplo, 
colhe-se, em relatório exarado em 2019 no Cade, 
os seguintes excertos: 

A Vale S.A. é uma sociedade anônima de capital 
aberto brasileira, integrante do “Grupo Vale”, que 
atua na produção de minério de ferro, pelotas de 
minério de ferro e níquel. Produz, ainda, minério de 
manganês, ferroligas, carvão térmico e metalúrgico, 
cobre e subprodutos de metais do grupo da plati-
na, ouro, prata e cobalto. Subsidiariamente às suas 
operações de mineração, a Vale opera um sistema 
de logística no Brasil e em outras regiões do mundo, 
incluindo ferrovias, terminais e portos marítimos. 
Ademais, possui investimentos nos setores de ener-
gia e siderurgia, diretamente e por intermédio de 
coligadas e joint ventures. (...)

Antes de adentrar a análise do presente Ato 
de Concentração, gostaria de relembrar a atua-
ção do Cade, discorrendo brevemente sobre sua 
finalidade e sobre seus limites.

A atividade do Cade é disciplinada pela Lei  12.529/11, que estrutura 
o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a 
prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica

BOA INFORMAÇÃO
CONSTRÓI BONS
CONDOMÍNIOS.

O dia a dia condominial analisado  
por especialistas, mas sem juridiquês.

Artigos sobre legislação, atualidades 
e orientações para lhe ajudar a cuidar 
melhor do condomínio.

SOLICITE SEU 
EXEMPLAR. 

É GRÁTIS.

Envie um e-mail para 
revistadc@bonijuris.com.br ou 

acesse a versão digital em: 
issuu.com/editorabonijuris

https://api.whatsapp.com/send?phone=554133234020&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download!%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?url= https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf%20&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download%20da%20edi%C3%A7%C3%A3o%20670
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf


Clèmerson Merlin Clève e Melina Breckenfeld Reck DOUTRINA JURÍDICA

101REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

A atividade do Cade é disciplinada pela Lei 
12.529/11, que estrutura o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência e dispõe sobre a pre-
venção e repressão às infrações contra a ordem 
econômica, orientada pelos ditames constitu-
cionais de liberdade de iniciativa, livre concor-
rência, função social da propriedade, defesa dos 
consumidores e repressão ao abuso do poder 
econômico.

Nesse sentido, o Cade possui como função 
primordial zelar pela existência de condições 
de livre-concorrência e livre-iniciativa nos 
mercados. Nesse sentido, como ensina a pro-
fessora Paula Forgioni, a livre iniciativa visa 
garantir o acesso dos agentes às oportunidades 
de troca, enquanto a livre-concorrência visa as-
segurar a existência de disputa nos diferentes 
mercados[3].

Assim, o Cade atua essencialmente de forma 
(i) repressiva, por meio na instauração, instru-
ção e aplicação de sanções em processos admi-
nistrativos que investigam infrações à ordem 
econômica; e (ii) preventiva, por meio da análise 
de Atos de Concentração que preencham os re-
quisitos fixados pela Lei 12.529/11. Em ambos os 
casos, a missão da Autarquia é zelar pela exis-
tência de um ambiente competitivo.

Note-se que se submetem ao escrutínio an-
titruste as operações envolvendo diferentes 
mercados, sejam eles regulados ou não. Cada 
um desses mercados possui características e di-
nâmicas de funcionamento diferentes, não sen-
do papel autoridade concorrencial atuar como 
agência reguladora de um ou de outro mercado. 
Isso não significa que não caiba ao Cade com-
preender as nuances de cada mercado para ava-
liar como tais disposições influenciam a dinâ-
mica competitiva daquele segmento específico, 
mas não cabe à autoridade antitruste definir 
todos os aspectos regulatórios e/ou legais que 
disciplinam o correspondente setor. Pensemos, 
por exemplo, em um mercado em que um agente 
dependa de licenças ambientais para que possa 
operar. Não caberia ao Cade conceder ou não a 
licença, ou tampouco implementá-la. Porém, se 
insere no âmbito da competência da Autarquia, 
por exemplo, avaliar em que medida essa im-
posição constitui uma barreira relevante à en-
trada naquele mercado e como essa imposição 
poderia afetar a dinâmica competitiva. Note-se 
que são avaliações claramente distintas.

Assim, ainda que o presente caso, como tan-
tos outros, possa envolver diversas questões 
regulatórias, sociais, ambientais, entre outras, 
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creio que o Cade deve buscar se ater às ques-
tões concorrenciais, certamente dentro de seu 
espectro de sua competência. Não se pode espe-
rar que a autoridade antitruste seja demandada 
a responder sobre todos esses outros aspectos, 
pois (i) não possui competência para tanto; e (ii) 
há órgãos com atribuições específicas de fazer 
análises muito mais aprofundadas sobre cada 
uma dessas matérias. Sendo assim, consigno 
que o presente voto se restringirá às questões 
concorrencialmente relevantes ao caso, sem 
adentrar a aspectos estranhos às atribuições 
deste Conselho16.

Pois bem, tanto com relação à antaq, quan-
to à antt, na comemoração de duas décadas de 
existência, destaca-se a importância e a neces-
sidade de regulação das atividades ferroviá rias 
e portuárias, que interaja/coopere com o anti-
truste e que fortaleça a convivência gradual 
e remanescente entre a autorização e a con-
cessão, assim como as demandas que lhes são 
impostas para propiciarem segurança, certeza, 
estabilidade, concorrência justa e adequada, 
tutela do consumidor/usuários, condições tão 
caras e essenciais (embora, lamentavelmente, 
nem sempre existentes) ao desenvolvimento 
econômico.

CONCLUSÃO
Dessarte, é relevante e oportuno articular regu-
lação e antitruste com o escopo de moderniza-
ção dos modais de transporte e de redução dos 
gargalos logísticos. Contemplar a questão con-
correncial na disciplina normativa, nos editais 
e contratos de adesão das autorizações e nos 
contratos de concessão. Promover a estabilida-
de regulatória, com certeza, previsibilidade, en-
fim, com a necessária segurança jurídica. Não 
prescindir da intervenção regulatória do Esta-
do brasileiro17. Buscar, nos certames licitatórios, 
a modicidade tarifária, e não a arrecadação de 
recursos para o erário público. Evitar que a 
concorrência se realize entre agentes sujeitos 
a condições diferenciadas ou que se realize em 
detrimento concessionários de serviço público, 
para que não haja desestímulos aos investi-
mentos. Ter como meta perene assegurar igual-
dade de condições e convivência harmônica e 
equilibrada entre os responsáveis pelos mo-
dais, propiciando um ambiente concorrencial 
saudável18 que considere as contínuas modifi-
cações oriundas do dinamismo das atividades 
econômicas e seja convergente, de forma pro-
porcional, com os escopos da ordem econômica 
constitucional. n

Com relação à ANTAQ e à ANTT, destaca-se a importância e a necessidade de 
regulação das atividades ferroviárias e portuárias, que interaja/coopere com o 

antitruste e que fortaleça a convivência entre a autorização e a concessão

NOTAS
1. Ainda que de forma subsidiária e excep-
cional, não se olvide que o art. 173 admite a 
exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo.
2. Art. 170. A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre-
-iniciativa, tem por fim assegurar a todos exis-
tência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: I – 
soberania nacional; II – propriedade privada; 
III – função social da propriedade; IV – livre 
concorrência; V – defesa do consumidor; VI – 
defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; VII – re-
dução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamen-

to favorecido para as empresas de pequeno 
porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede no País. Parágrafo único: É as-
segurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei; Art. 173 – Ressalvados os ca-
sos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só 
será permitida quando necessária aos imperati-
vos da segurança nacional ou a relevante inte-
resse coletivo, conforme definidos em lei. (...) § 
4.º A lei reprimirá o abuso do poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à elimi-
nação da concorrência e ao aumento arbitrário 
dos lucros; Art. 174 – Como agente normativo 
e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fisca-
lização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativa 

para o setor privado; Art. 175 – Incumbe ao 
Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços 
públicos.
3. Cf. CLÉVE, Clèmerson Merlin. Soluções práti-
cas de direito – pareceres –São Paulo: RT, 2012, 
v. I, p. 141 e ss. MENDES, Gilmar Ferreira. Di-
reitos Fundamentais e controle de constitucio-
nalidade: estudos de direito constitucional. São 
Paulo, Celso Bastos, 1998. p. 34; STEINMETZ, 
Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamen-
tais e princípio da proporcionalidade. Porto Ale-
gre, Livraria do Advogado, 2001. p. 35.
4. Essa questão é abordada, a título de exem-
plo, nas seguintes obras: ARAGÃO, Alexandre 
Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007; DUGUIT, Léon. Las trans-
formaciones del derecho publico. Trad. Adolfo 
Posada y Ramón Jaen. 2. ed. Madrid: F. Beltran, 
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1926; GRAU, Eros Roberto. Constituição e ser-
viço público. Direito constitucional: estudos em 
homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Ma-
lheiros, 2001; GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. 
O serviço público e a Constituição Brasileira 
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003. JUSTEN 
FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de 
serviços públicos. São Paulo: Dialética, 2003; 
JUSTEN, Mônica Spezia. A noção de serviço pú-
blico no direito europeu. São Paulo: Dialética, 
2003; LAUBADÈRE, André de. Direito público 
econômico. Coimbra: Almedina, 1985; LIMA, 
Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 
7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007; MELLO, Celso 
Antônio Bandeira. Curso de direito administra-
tivo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004; ORTIZ, 
Gaspar Ariño. Princípios de derecho público 
econômico. Bogotá: Universidad Externado de 
Colômbia, 2003. 
5. Conferir, nesse sentido, o magistério do mi-
nistro Eros Roberto Grau: GRAU, Eros Roberto. 
A ordem econômica na Constituição de 1998 
– interpretação e crítica. 9. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2004. p. 92 -101. 
6. A propósito, Floriano Azevedo Marques 
Neto assevera que: “cumpre separar a ativi-
dade regulatória da atividade regulamentar. O 
baralhamento entre os dois conceitos leva al-
guns doutrinadores a reduzir a atividade de re-
gulação estatal ao seu caráter meramente nor-
mativo. Esta mesma confusão está também na 
base de posições doutrinárias que procuram 
identificar o processo de reforma regulatória 
(e o crescimento dos mecanismos de nova 
regulação estatal) com processos de desregu-
lamentação ou de desregulação. A atividade 
de regulação estatal envolve – dentro das 
balizas acima divisadas – funções muito mais 
amplas que a função regulamentar (consisten-
te em disciplinar uma atividade mediante a 
emissão de comandos normativos, de caráter 
geral, ainda que com abrangência meramente 
setorial). A regulação estatal envolve, como 
veremos adiante mais amiúde, atividades 
coercitivas, adjudicatórias, de coordenação e 
organização, funções de fiscalização, sancio-
natórias, de conciliação (composição e arbitra-
gem de interesses), bem como o exercício de 
poderes coercitivos e funções de subsidiar e 
recomendar a adoção de medidas de ordem 
geral pelo poder central. Sem essa completude 
de funções não estaremos diante do exercício 
de função regulatória. (p. 37 -38). Porém, não 
fosse essa plêiade de atividades intrínseca à 
função de regulação, a sua distinção da ati-
vidade meramente normativa e regulamentar, 
entre nós, já estaria patente do próprio texto 
constitucional. Com efeito, o art. 174 da CF 
imputa ao Estado o papel de “agente norma-
tivo e regulador da atividade econômica” (a 
qual, nos parece, é aqui utilizada no sentido 
amplo, compreendendo tanto as atividades 
econô micas em sentido estrito como aque-
las consideradas serviços públicos). Ora, se o 
Constituinte se arvorou no dever de distinguir 
os dois papéis do Estado em face da ordem 
econômica, separando a atividade regula-
mentar (normativa) da atividade regulatória 
(esta última compreendendo o detalhamento 
dos aspectos de fiscalização, incentivo e pla-
nejamento), é certo que, para a ordem consti-
tucional brasileira, regular não é sinônimo de 
regulamentar” (MARQUES NETO, Floriano de 
Azevedo. Agências reguladoras independen-

tes – Fundamentos e seu regime jurídico. Belo 
Horizonte: Fórum, 2005. p. 37 -38).
7. Nesse sentido, Alexandre Santos de Aragão 
ressalta não ler havido “uma mudança nos ob-
jetivos – a maioria deles de sede constitucional 
– destas atividades, mas sim nos meios delas os 
alcançarem: de uma titularidade estatal exclu-
siva e unicidade de prestador sob uma intensa 
regulação, para uma pluralidade de prestado-
res insujeitos à regulação estatal em uma sria 
de importantes aspectos de suas atividades” 
(ARAGÃO, Alexandre. Serviços Públicos e Con-
corrência. In: Revista de Direito Público da Eco-
nomia, Belo Horizonte: Fórum, n. 2, p. 54 -124, 
abr. -jun. 2003, p. 63).
8. “O direito da concorrência no Brasil – seja 
no aspecto de seu texto normativo, seja no de 
sua efetiva aplicação – é determinado pelos 
princípios jurídicos conformadores da ordem 
econômica constitucional. Observe -se, assim, 
que a ordem econômica constitucional não é 
estabelecida apenas pelas regras dispostas no 
Título VII da Constituição, pois diversas dispo-
sições tratadas em outros títulos referem -se a 
essa ordem. Essas regras em conjunto é que 
devem ser interpretadas e aplicadas como um 
todo para a concreção das normas constitu-
cionais. [...] Ressalvando -se que as questões 
concretas podem suscitar a consideração de 
outros princípios no momento da aplicação 
da lei antitruste, pode -se enumerar os mais 
relevantes à matéria, dentro do enfoque deste 
trabalho: livre -iniciativa, livre concorrência, re-
pressão ao abuso do poder econômico; e bem-
-estar do consumidor” (NUSDEO, Ana Maria de 
Oliveira. Defesa da Concorrência e Globaliza-
ção Econômica – o controle da concentração 
de empresas. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
232 -234).
9. Conferir sobre o assunto: SUNDFELD, Carlos 
Ari. Serviços públicos e regulação estatal: intro-
dução às agências reguladoras. In: SUNDFELD, 
Carlos Ari (coord.). Direito administrativo eco-
nômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 35.
10. “A abertura à concorrência não consistiu 
unicamente em um processo ‘liberalizador’ (eli-
minação de barreiras de entrada ao exercício 
da atividade). Pelo contrário, nestes setores, a 
privatização e a liberalização foi acompanha-
da de um novo modelo de regulação para a 
concorrência, pois dadas as características de 
monopólio natural, presente em alguma fase 
de sua atividade e as tendências colusivas de 
muitos desses setores, a privatização e teórica 
liberalização poderiam posteriormente desem-
bocarem um monopólio privado, tão ineficiente 
ou mais que o serviço público monopolizado 
de titularidade estatal” (ORTIZ, Gaspar Ariño; 
GARCÍA -MORATO, Lucía Lopez de Castro. Dere-
cho de la competência en sectores regulados: 
fusiones y adquisiciones – control de empresas 
y poder político. Granada: Comares, 2001. p. 
5 -6) (tradução livre).
11. Marie-Anne Frison-Roche ressalta que 
“Quando a liberalização dos setores coincide 
com a criação de regulações, esta é a con-
sequência da constatação de que não basta 
declarar a concorrência, é preciso construí -la. 
Disso decorre uma regulação dita ‘assimétri-
ca’, ou seja, que visa abertamente a enfraque-
cer o poder de mercado do operador histórico, 
frequentemente público, para tornar o setor 
atrativo a novos operadores. O acesso ao se-
tor é então considerado como uma espécie de 

porta aberta, a regulação funcionando então 
temporariamente como o degrau de acesso 
à concorrência” (ROCHE, Marie-Anne Frison. 
Os Novos Campos da Regulação. In: Revista 
de Direito Público da Economia, n. 10, p. 199, 
abr.-jun. 2005). 
12. Defendendo a necessidade de mecanismos 
regulatórios próprios e independentes da lógica 
da concorrência em termos de busca da univer-
salização de infraestruturas, Diogo Rosenthal 
Coutinho assevera que: “o estímulo à concor-
rência, ainda que bem -sucedido, não é suficien-
te para garantir a universalização. É mais fácil 
imaginar que um regime concorrencial leve à 
rivalidade de firmas na utilização da infraestru-
tura já construída do que a uma rivalidade na 
expansão da rede (exceto se a expansão se jus-
tificar em razão de interesse comercial concre-
to na área a ser alcançada). Da mesma forma, 
não se verifica que a rivalidade incipiente entre 
firmas brasileiras prestadoras de serviço públi-
co chegue a um grau de acirramento tal que a 
oferta de serviços mais baratos para as classes 
pobres desponte como um elemento diferencia-
dor para o consumidor consciente. Em outras 
palavras, a concorrência, altamente benéfica 
para o consumidor já incluído do mercado, não 
é capaz de, por si só, incluir cidadãos alijados 
do acesso às redes, nem tampouco atingiu um 
grau de sofisticação tal que a diferenciação de 
produtos se dê por meio da avaliação do nível 
de comprometimento social da empresa pres-
tadora do serviço. Fato é que a concorrência 
e a universalização seguem lógicas muito dis-
tintas, que não podem ser substituídas e, em 
algumas situações, se contrapõem. Empresas 
privadas não investem em universalização a 
não ser (a) quando esta apresenta perspectivas 
concretas – e excepcionais de rentabilidade fu-
tura que justifique inversões ou (b) quando são 
obrigadas a isso pelas regras de regulação que 
tenham, entre seus escopos, objetivos redistri-
butivos” (COUTINHO, Diogo Rosenthal. Privati-
zação, regulação e o desafio da universalização 
do serviço público no Brasil. Regulação, direi-
to e democracia. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2002. p. 83 -84).
13. A existência de monopólios naturais re-
monta a situações em que há significativas eco-
nomias de escala e/ou de escopo em relação ao 
tamanho do mercado, calculado para um preço 
ao nível do custo médio mínimo (escala mínima 
eficiente). Tais condições tornam impeditiva a 
existência de mais uma rede, isto é, tornam sem 
sentido econômico sua duplicação. Os monopó-
lios naturais associam-se ao setor de infraestru-
tura de um país, eis que permitem a circulação 
de bens elementares para a população e para 
a vida econômica. Sobre o assunto, conferir: 
PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. 
Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: 
Campus, 2005. p. 262 e ss.
14. Em 2008, Antonio Delfim Netto defendeu, 
no Valor Econômico, que os terminais de uso 
misto dificultariam a regulação: “Essa observa-
ção parece importante no momento em que se 
discute uma mudança de legislação, que even-
tualmente autorizará a instalação de terminais 
estritamente privados (sem a saudável exigên-
cia de carga própria significativa), que poderão 
movimentar cargas de terceiros: os estranhos 
terminais privativos de ‘uso misto’. Quando 
há carga própria significativa, a razão para a 
carga de ‘terceiros’ é que ela reduz os custos 
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operacionais pelos ganhos de dimensão. Tais 
terminais competiriam com terminais verdadei-
ramente de ‘uso público’, que são arrendados 
por licitação pública, por período bem definido 
e com a obrigação de devolver os ativos ao Es-
tado uma vez findo o contrato.

A não exigência de carga própria em volume 
significativo possibilitaria ao autorizado, com 
um pequeno sofisma, exercer as funções de ter-
minal público e operar contêineres de terceiros 
com evidente desrespeito à pré-condição de 
uma licitação com custos e obrigações de uma 
operação efetivamente pública. No longo pra-
zo, suas consequências podem ser desastrosas 
para a regulação da atividade.

No caso de exportação de produtos agríco-
las, nada impede que os pequenos produtores 
(que desejam livrar-se da pressão exercida pe-
las exportadoras que têm terminais de ‘carga 
própria’) organizem-se na forma de cooperati-
vas (ou outros arranjos) e possam também ope-
rar em terminais de ‘carga própria’ significativa 
e, com investimentos adequados, manipular 
carga de terceiros para reduzir os seus custos. 
A mesma solução podem encontrar os peque-
nos exportadores de produtos minerais. Não 
há, portanto, a necessidade de terminais de 
‘uso misto’, que podem pôr em risco a eficácia 
da agência reguladora.” (O PAC e os Portos – 
Delfim Neto, artigo publicado no jornal Valor 
Econômico. Portos&Mercados, 27 jun. 2008. 
Disponível em https://www.portosmercados.
com.br/o-pac-e-os-portos-delfim-netoartigo-
-publicado-no-jornal-valor-economico/. Acesso 
em: 20 jan. 2020.
15. Parecer da Comissão de Serviços de Infra-
estrutura [s.n.], 2020. Relator senador Jean Paul 
Prates. Disponível em https://legis.senado.leg.
br/sdleg-getter/documento?dm=8906757&t-
s=1605715577342&disposition=inline. Acesso 
em: 20 jan. 2020

16. BRASIL. Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública- MJSP. Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE. Ato de Concentra-
ção nº 08700.007101/2018-63. Disponível em: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/
md_pesq_documento_consulta_externa.
php?mYbVb954ULaAV-MRKzMwwbd5g_
PuAKStTlNgP-jtcH5MdmPeznqYAOxKmGO9r-
4mCfJlTXxQMN01pTgFwPLudA_Ayco-hk-
7GWBTyyYphfkuuHYNKTU2LXupL9A5DnSciN. 
Acesso em: 20 jan. 2020.
17. “O mercado deixado sem controle, tam-
bém causa ineficiências, pois não se autorre-
gula com justiça, e tende a concentrar renda, 
monopolizar e criar distorções sistêmicas na 
economia. Ao mesmo tempo, afastar totalmen-
te o Estado da economia incorre no risco de dar 
condições a agentes políticos propositalmente 
eximirem o Estado de suas funções obriga-
tórias. O advento da recente crise econômica 
mundial comprovou esta tese. Neste sentido, 
os críticos do mercado dão importante contri-
buição, pregando a necessidade de melhores 
mecanismos de controle estatal com participa-
ção da sociedade civil de forma mais descen-
tralizada” (DIAS, Ricardo Macedo; ALMEIDA, 
Sérgio Roberto de Porto. A participação estatal 
no porto de Santos como política para viabilizar 
a atividade portuária. REDIGE – SENAI, v. 2. n. 
02, ago. 2011. p. 427)
18. A propósito, é relevante mencionar que, 
no PLS 261/2018, em seu artigo 4º, colhe-se 
disciplina que enfatiza ainda mais a interface 
regulação e antitruste: “A política setorial, a 
construção, a operação, a exploração, a regula-
ção e a fiscalização das ferrovias em território 
nacional devem seguir os seguintes princípios: 
I – proteção e respeito aos direitos dos usuá-
rios; II – preservação do meio ambiente; III – 
redução dos custos logísticos; IV – aumento da 
oferta de mobilidade e de logística; V – integra-

ção da infraestrutura ferroviária; VI – compa-
tibilidade de padrões técnicos; VII – eficiência 
administrativa; VIII – distribuição de rotas de 
determinada malha ferroviária entre distintas 
operadoras ferroviárias, de modo a impedir a 
concentração de origens ou destinos; IX – de-
fesa da concorrência; X – regulação equilibrada 
Parágrafo único. Além dos princípios relaciona-
dos no caput, aplicam-se ao transporte ferro-
viário associado à exploração da infraestrutura 
ferroviária em regime privado os princípios da 
livre concorrência, da liberdade de preços e da 
livre iniciativa de empreender”. E, no artigo 5º, 
constam as diretrizes a serem seguidas pelo 
transporte ferroviário: “I – promoção de de-
senvolvimento econômico e social por meio da 
ampliação da logística e da mobilidade ferrovi-
árias; SF/20356.00352-17 21 II – expansão da 
malha ferroviária, modernização e atualização 
dos sistemas, e otimização da infraestrutura 
ferroviária; III – adoção e difusão das melhores 
práticas do setor ferroviário, garantia da quali-
dade dos serviços e da efetividade dos direitos 
dos usuários; IV – estímulo à modernização e 
ao aprimoramento da gestão da infraestrutu-
ra ferroviária, à valorização e à qualificação 
da mão de obra ferroviária e à eficiência das 
atividades prestadas; V – promoção da segu-
rança do trânsito ferroviário em áreas urbanas 
e rurais; VI – estímulo ao investimento em 
infraestrutura, integração de malhas ferroviá-
rias e eficiência dos serviços; VII – estímulo à 
ampliação do mercado ferroviário na matriz de 
transporte de cargas e de passageiros; VIII – es-
tímulo à concorrência intermodal e intramodal 
como inibidor de preços abusivos ou práticas 
não competitivas; IX – estímulo à autorregula-
ção fiscalizada, regulada e supervisionada pelo 
poder público; X – incentivo ao uso racional do 
espaço urbano, à mobilidade eficiente e à qua-
lidade de vida nas cidades”.
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O STF E A “DOGMÁTICA” DO CRIME 
PERMANENTE

I O INQUÉRITO DAS FAKE NEWS, INSTAURADO PELO SUPREMO, 
CONTINUA CAUSANDO POLÊMICA NO QUE DIZ RESPEITO À 
INCONSTITUCIONALIDADE E À ILEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS 

1. TEMPOS ESTRANHOS: SOBRE O QUE JÁ 
SE FALOU E NINGUÉM OUVIU

D
esde a instauração dos famigerados 
inquéritos das “fake news” e dos “atos 
antidemocráticos” pelo stf, sob a presi-
dência do ministro Alexandre de Mora-
es, muito já se tem escrito e dito a res-

peito das inconstitucionalidades, ilegalidades e 
mesmo sobre as insanidades que informam tais 
procedimentos e seus desdobramentos1.

Assim sendo, não vamos nos alongar em 
questões como as seguintes: magistrados atu-
ando em fase investigativa direta; violações da 
tripartição dos poderes; problemas de (im)par-
cialidade; magistrados concedendo cautelares, 
sem a provocação da polícia ou do Ministério 
Público; magistrado indicado presidente do fei-
to sem sorteio; magistrados se manifestando 
sobre questões que irão, posteriormente, deci-
dir e tornando-se impedidos, mas ignorando 
esse empecilho; magistrados que são, ao mesmo 
tempo, reconhecidamente (por eles mesmos) ví-
timas, investigadores, acusadores e juízes; ma-
gistrados atuando contra pessoas que não se 
submetem à sua competência; ordem de prisão 
em flagrante por escrito, servindo como uma 

espécie de “mandado”; prisão de parlamentar 
em flagrante por crime, na verdade, afiançá-
vel, quando a cf somente o permite em crimes 
inafiançáveis (inafiançabilidade absoluta e não 
relativa); invenção de uma situação flagrancial 
para justificar a entrada e busca residencial 
durante a noite, violando de roldão o art. 283, § 
2º, do cpp (respeito à inviolabilidade de domicí-
lio); art. 150, § º, iii, do cp (exigência de situação 
de flagrância para justificar a entrada em resi-
dência); art. 22, § 1º, iii, da Lei 13.869/19, que es-
tabelece como “abuso de autoridade” o ingresso 
irregular em residência em horário noturno e, 
finalmente, o art. 5º, xi, da cf. 

Cremos ser o suficiente citar esses “peque-
nos” pontos sombrios de absoluta violação legal 
e constitucional no bojo desses inquéritos espú-
rios e seus atos subsequentes que vão se acu-
mulando. Mas, o que são ilegalidades e inconsti-
tucionalidades se são praticadas pelo órgão que 
deveria ser o principal defensor da Constituição 
e das leis? Nada, não é mesmo? Porque, se forem 
alguma coisa, serão algo hediondo, praticamen-
te indescritível. 

Ademais, a moda já pegou. Agora, também 
o Superior Tribunal de Justiça (stj), por seu 
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presidente, ministro Humberto Martins, criou 
o próprio “inquérito teratológico”, mediante a 
Portaria stj/gp 58, de 19 de fevereiro 2021, nos 
mesmos termos do “inquérito do fim do mun-
do”, do stf2. Aberto está o caminho para os pre-
sidentes dos demais tribunais superiores, tri-
bunais de justiça, tribunais regionais federais e 
até juízes de comarcas ou varas instaurarem in-
quéritos e investigarem à vontade para, depois, 
julgarem e executarem. Se alguém disser que 
não tem previsão em algum regimento interno, 
é só criar alguma coisa via resolução ou mesmo 
acrescer algo aos respectivos regimentos, e que 
se exploda a Constituição Federal e o Código de 
Processo Penal. 

2. A NOVA “DOGMÁTICA” (SIC) DO STF A 
RESPEITO DO CRIME PERMANENTE
Diante do quadro descrito, que já foi devida-
mente submetido à crítica, é perceptível que o 
stf faz ouvidos moucos para a razão e o razo-
ável, de modo que a exposição e indicação das 
irregularidades já incansavelmente apontadas 
se faz tão somente como dever moral, sem a me-
nor esperança de resultado prático.

O que causa perplexidade é que, diante da 
vontade de encarcerar um parlamentar, que te-
ria supostamente perpetrado ofensas à corte e 
seus integrantes, bem como apologia a atos con-
tra o estado democrático de direito, o ministro 
Alexandre de Moraes, para determinar a entra-
da em sua casa durante a noite, se preocupou em 
fundamentar sua ordem em uma situação de 
flagrância. O fato de os supostos crimes serem, 
na realidade, afiançáveis, não causou preocupa-
ção, assim como nenhuma outra irregularidade 
inerente ao próprio inquérito que preside. Mas 
o ministro se preocupou imensamente com a 
inviolabilidade de domicílio em horário notur-
no, usando da exceção do flagrante. Realmente, 
as preocupações com a legalidade e constitu-
cionalidade de atos são imperscrutáveis quan-
do se trata de decisões tomadas no seio desses 

inquéritos ilegais. Não é possível compreender 
por que emerge em dado momento uma preocu-
pação e, ao mesmo tempo, não há preocupação 
com absolutamente nada, além daquele ponto 
específico. 

Fato é que, para justificar o ingresso na resi-
dência do deputado, alegou o ministro que os 
supostos crimes perpetrados estariam com a 
consumação sendo protraída no tempo, uma 
vez que seriam “crimes permanentes” em razão 
de estarem em vídeo exposto na internet. Sim, 
porque somente assim seria possível sustentar 
o ingresso noturno para prender um deputado 
por crime afiançável. Ao menos “meia legalida-
de” estaria fundamentada. 

Certamente, faltou ao ministro a noção de 
que “meia legalidade” é ilegalidade inteira, tal 
qual “meia verdade” é uma mentira completa. 
Mas, deixemos essa questão de lado e parta-
mos para a análise dessa nova “dogmática” (sic) 
do stf sobre a questão do crime permanente. 
Note-se que é uma “dogmática” do stf, e não do 
ministro Alexandre de Moraes, já que foi cor-
roborada pelos outros dez ministros, embora 
mediante um singelo “acompanho o relator”. 
Afinal, um mero “acompanho o relator” é su-
ficiente em um caso tão complexo, não é mes-
mo? Para que se preocupar com filigranas ou 
besteiras como o princípio da fundamentação 
das decisões que está no texto constitucional? 
Bobagem!

Tendo em vista a imposição insopitável, irre-
formável e quiçá irretorquível ou daqui a pouco 
não sujeita sequer à crítica científica, sob pena 
de prisão, das decisões proferidas pelo stf, cer-
tamente haverá de se reformular os compên-
dios doutrinários de direito penal sobre a te-
mática do “crime permanente”, a fim de ajustar 
os entendimentos às diretrizes irrefutáveis da 
corte suprema. 

Entretanto, ao passo que nos é dado a mani-
festação científica na área das ciências norma-
tivas, não é possível corroborar a tese produzi-

Mas, o que são ilegalidades e inconstitucionalidades se são praticadas pelo 
órgão que deveria ser o principal defensor da Constituição e das leis? Nada, 

não é mesmo? Porque, se forem alguma coisa, serão algo hediondo
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da “ad hoc” pelo ministro Alexandre de Moraes 
e confirmada por toda a corte para tapar com 
uma peneira as luzes da ilegalidade. Ou seriam 
as trevas? 

Sobre o crime permanente, ensina Dotti: 
Crime permanente é aquele em que a consumação 
se protrai no tempo. Em tal situação, remanesce a 
ofensa ao bem jurídico protegido, como ocorre com 
o sequestro ou o cárcere privado (CP, art. 148). A 
perda da liberdade (bem tutelado) persiste enquan-
to a vítima continua em mãos dos delinquentes ou 
no cativeiro. Nas infrações de caráter permanente, 
entende-se o agente em flagrante delito enquanto 
não cessar a permanência (CPP, art. 303) e a prescri-
ção da ação penal (prescrição da pretensão punitiva) 
somente começa a correr do dia em que cessou a 
permanência (CP, art. 111, III).33

Esse texto doutrinal deixa entrever a razão 
(ou desrazão) pela qual o ministro e seus pares 
precisavam sustentar a tese de crime perma-
nente, qual seja, para legitimar o estado de fla-
grância e o ingresso domiciliar.

Também, ao lembrar os efeitos da perma-
nência sobre a contagem dos prazos prescri-
cionais, nos esclarece sobre a absurdidade de 
considerar um crime que seria por natureza 
instantâneo como permanente, somente levan-
do em conta, não a permanência da conduta do 
infrator, mas o meio físico ou virtual pelo qual 
tal conduta é divulgada. Ora, se no crime per-
manente a prescrição somente começa a correr 
a contar da cessação da permanência, então 
estaria o nosso pretório excelso criando uma 
miríade de crimes imprescritíveis, em frontal 
violação à Constituição Federal, que somente 
prevê dois casos nos estritos termos do seu art. 
5º, xlii e xliv. Acontece que se uma pessoa es-
crevesse um livro, por exemplo, e em seu texto 
fizesse apologia ao crime ou ao criminoso, tal 
infração se convolaria em permanente só pelo 
fato de que o livro (base física onde as palavras 
criminosas se fixaram) estaria nas prateleiras 
de alguma livraria ou biblioteca. Então, o su-
posto criminoso poderia ser preso em flagran-
te a qualquer tempo, mesmo muitos e muitos 

anos depois. O mesmo vale para o caso de um 
vídeo, como o do deputado. Estando a conduta 
ali gravada e postada em disponibilidade pú-
blica, mesmo que ninguém tomasse uma pro-
vidência por, digamos, cinquenta anos, ainda 
poderia haver a responsabilização criminal, 
pois a prescrição não estaria correndo. E, assim 
por diante, poderíamos ter crimes imprescrití-
veis de ameaça, difamação, injúria etc. Isso não 
somente é juridicamente indefensável, como 
também é absurdo. 

Toledo apresenta a seguinte lição: 
São instantâneos os crimes que possuem como ob-
jeto jurídico bens destrutíveis; permanentes aqueles 
cuja consumação, pela natureza do bem jurídico 
ofendido, pode protrair-se no tempo, detendo o 
agente o poder de fazer cessar o estado antijurídico 
por ele realizado. Dentro dessa concepção, poder-
-se-á concluir que, no delito instantâneo (furto, in-
júria etc.), a consumação ocorre em um momento 
certo, definido; no permanente, o momento consu-
mativo é uma situação duradoura, cujo início não 
coincide com o de sua cessação (sequestro, cárcere 
privado, usurpação de função pública etc.).44

Conclui-se, portanto, que, quando o momen-
to consumativo for certo, definido, não se pro-
traindo ou prolongando no tempo, o crime será 
instantâneo, não permanente. Lembremos que 
a consumação se dá pela prática de ato execu-
tório idôneo a tanto pelo agente, não por algum 
elemento ou circunstância externo indepen-
dente (veja-se o art. 14, i e ii, cp). Como é notório, 
é ao agente que cabe a realização da conduta 
que completa os elementos do tipo penal e pro-
duz a sua consumação. Como aduz Bettiol: 

A consumação do crime pressupõe, portanto, que 
no fato concreto realizado pelo sujeito agente se 
encontrem todos os requisitos ou elementos essen-
ciais descritos no fato típico abstrato. Entende-se 
consumado pois o crime, quando fato concreto e 
fato abstrato coincidem, entre si, perfeitamente (gri-
fos nossos).55
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mente obra do agente, o crime será permanente 
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a consumação no tempo. Tanto é fato que exis-
te também o chamado crime “instantâneo de 
efeitos permanentes”, que se caracteriza por 
uma consumação instantânea e um efeito per-
manente que não depende (o efeito) da vontade 
do agente6 (v.g. crime de homicídio – após con-
sumada a morte, essa permanece por natureza 
própria, e não por desígnio ou ação do sujeito 
ativo)7. 

Quando alguém escreve um livro, concede 
uma entrevista na tv, rádio, jornal ou revista, 
produz, redige ou participa de um documentá-
rio e, nesse contexto, comete algum crime (por 
exemplo, uma ameaça, um crime contra a hon-
ra etc.), o crime se consuma no momento exato 
de sua prática pelo sujeito. Essa consumação é 
instantânea e não tem permanência no tempo, 
embora as mídias citadas possam circular por 
anos a fio. Já não é mais o agente quem atua, 
mas apenas se encontra a conduta criminosa 
gravada em um suporte físico ou de telecomu-
nicação com acesso a terceiros. Nessa confusão 
seria possível defender, então, que se gravada 
uma extorsão, mesmo muito tempo depois, sim-
plesmente reproduzindo a gravação, como que 
por mágica, seria possível prender o suspeito 
em flagrante. Não é possível confundir o agen-

te e sua conduta com um suporte ou meio de 
divulgação dela, a não ser por uma absoluta ig-
norância (voluntária ou involuntária) da devida 
separação de categorias como um pressuposto 
para qualquer exercício racional.

Em grego, kategoria tem o significado de “ca-
ráter ou espécie”. Para Aristóteles, “categorias 
ou predicamentos” são as diversas formas de 
afirmar algo de um sujeito. O estagirita distin-
guiu dez categorias lógicas e metafísicas: o “su-
jeito (substância ou essência), a quantidade, a 
qualidade, a relação, o tempo, o lugar, a situação, 
a ação, a paixão e a possessão”8. Quando se con-
funde o agente e sua conduta com o suporte ou 
meio de divulgação, claramente há violação de 
uma regra básica da expressão racional e lógi-
ca. No mínimo há confusão entre sujeito e ação 
com circunstâncias de tempo, lugar e situação. 
Observe-se ainda que “essas categorias não são 
espécies do gênero ser, mas gêneros supremos 
ou primeiros do ser”. Ou seja, podem coexistir, 
mas não se confundir entre si. Na atualidade, a 
palavra “categoria” é usada como sinônimo de 
“noção ou de conceito”, designando “a unidade 
de significação de um discurso epistemológico”9. 
Novamente, é evidente que não é possível obter 
unidade de significação ou sequer coerência em 
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um discurso que faça confusão entre o sujeito e 
sua ação e o suporte e meio de divulgação dessa 
ação do sujeito. A incapacidade (voluntária ou 
involuntária) de fazer essas distinções e evitar 
confusões de categorias somente pode levar a 
conclusões diabolicamente absurdas. 

Talvez, a mais clara expressão doutrinária 
seja esta, exposta por Mirabete e Fabbrini: “Cri-
me permanente existe quando a consumação 
se prolonga no tempo, dependente da ação do 
sujeito ativo”10. 

É a “ação” ou mais genericamente a “condu-
ta” do sujeito ativo que sustenta a permanência 
do crime, não qualquer circunstância externa a 
isso. 

Assim, quando alguém faz uma postagem em 
rede social ou qualquer veículo de internet, cujo 
conteúdo possa ser considerado criminoso, o 
mero suporte que mantém o registro da condu-
ta ou da ação não é capaz de tornar o crime per-
manente. Isso porque não se trata mais da ação 
ou conduta do sujeito ativo da infração, mas 
da natureza própria do suporte de divulgação. 
Nem mesmo a alegação de que a qualquer mo-
mento o autor poderia retirar a postagem pode 
convencer. A ação ou a conduta já foi perpetra-
da e se completou instantaneamente e sua “per-
manência” (usada aqui a palavra em um sentido 
lato, e não técnico) se dá por força da forma de 
funcionamento do suporte, o que também seria 
similar no que se refere a outras publicações, 
como livros, revistas, jornais, documentários 
etc. O autor do suposto crime não prossegue em 
sua conduta, mas ela apenas fica registrada em 

um suporte que permite o acesso. Esse suporte 
pode, obviamente, ser um meio de prova da con-
duta, mas não se confunde com ela. Confundir 
o meio de prova de uma conduta com a própria 
conduta é, novamente, uma incapacidade de 
concatenar ordenadamente ao pensamento, 
distinguindo categorias. 

A internet até pode nos incitar a pensar em 
novos conceitos e, muitas vezes, algumas re-
visões são necessárias no campo jurídico. Não 
obstante, no caso dos crimes permanentes isso 
não ocorre, a não ser, como dito, se permitirmos 
uma gigantesca e evidente confusão entre su-
jeito/conduta e suporte/meio de divulgação ou 
mesmo entre a conduta em si e o meio de prova 
da conduta. 

Enfim, pode-se afirmar que voluntária ou 
involuntariamente, o stf criou uma grande mi-
xórdia quanto ao conceito de crime permanente 
em um caso concreto para justificar uma viola-
ção de residência por meio de um suposto esta-
do flagrancial. 

Esperemos que a doutrina pátria saiba não 
se deixar levar por esse tipo de “dogmática” (sic) 
“ad hoc” e que essa espécie de conduta tenha um 
dia seu fim, sob pena de tornar o mundo jurí-
dico brasileiro um emaranhado de conceitos 
elaborados não com base no estudo da ciência 
normativa do direito, mas sim com motivação 
em decisionismos, voluntarismos e interesses 
de momento. A ciência do direito ou qualquer 
ciência jamais pode se estruturar de forma mi-
nimamente aceitável e até mesmo cognoscível 
em tais termos e condições. 	 n

Quando alguém faz uma postagem em rede social ou qualquer veículo 
de internet, o mero suporte que mantém o registro da conduta 

ou da ação não é capaz de tornar o crime permanente
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A LICENÇA PARENTAL E O 
PAGAMENTO DOS SALÁRIOS

I AO EMPREGADOR CABE A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO 
NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AUSÊNCIA AO SERVIÇO QUANDO 
NECESSÁRIO ACOMPANHAR FILHO ENFERMO NO HOSPITAL 

A
ordem constitucional vigente no Bra-
sil desde 5 de outubro de 1988 trata as 
crianças e adolescentes com absoluta 
prioridade (art. 227, crfb), inauguran-
do a doutrina da proteção integral, em 

contraponto à doutrina da situação irregular, 
dominante no período anterior à carta magna. 
Assim, deixou-se de ter um sistema jurídico que 
encarava crianças e adolescentes como simples 
objetos (com conteúdo predominantemente 
sancionatório), passando a ampará-los como su-
jeitos de direitos (com conteúdo protetivo).

Na esteira da nova ordem constitucional foi 
elaborado o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei 8.069/90), consagrando uma série de 
direitos às pessoas menores de idade. Outras 
leis infraconstitucionais foram alteradas para 
se adequar à nova ordem constitucional, por 
exemplo a Consolidação das Leis do Trabalho 
(clt).

A jurisprudência também passou a decidir 
os conflitos com base na doutrina da proteção 
integral e no princípio da absoluta prioridade, 
não somente nas relações jurídicas envolvendo 
diretamente crianças e adolescentes, mas tam-
bém no âmbito de relações entre particulares 

ou entre estes e o Estado, quando alcançarem 
crianças e adolescentes de modo indireto.

No âmbito da Justiça Federal, os tribunais 
têm admitido a concessão do denominado au-
xílio-doença parental, destinado aos segurados 
que se obrigam a parar de trabalhar em função 
da necessidade de cuidarem de seus filhos em 
situações de enfermidades graves.

De outro lado, a ordem constitucional tam-
bém confere especial proteção ao trabalho e, 
especialmente, ao salário (arts. 1º, iv; 7º, iv, v, vi, 
vii e x, crfb).

Neste cenário, pretende-se demonstrar que a 
ausência ao trabalho decorrente da necessidade 
de o empregado acompanhar filho enfermo em 
internamento hospitalar deve ser considerada 
licença remunerada, doravante chamada licen-
ça parental, uma vez que é responsabilidade do 
empregador o pagamento dos salários relativos 
aos primeiros 15 dias de afastamento, por deter-
minação do § 3º do art. 60 da Lei 8.213/91.

Visando a conferir coerência sistêmica ao 
ordenamento jurídico, na medida em que, 
conforme crescente corrente jurisprudencial, 
a previdência social tem sido obrigada ao pa-
gamento do “auxílio-doença parental” aos se-
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gurados impossibilitados de trabalhar em ra-
zão da necessidade de acompanhar familiar 
enfermo, os mesmos fundamentos devem ser 
utilizados para obrigar o empregador ao pa-
gamento dos salários dos primeiros 15 dias de 
afastamento.

1. PROTEÇÃO DO SALÁRIO
O salário recebe especial proteção do ordena-
mento jurídico, tanto no âmbito nacional quan-
to no internacional.

Sobre o assunto, Arnaldo Süssekind (1999, p. 
470) salienta que:

Sendo o salário o principal, senão o único meio de 
sustento do trabalhador e de sua família, procurou a 
lei brasileira cercá-lo de proteção especial de caráter 
imperativo, a fim de assegurar o seu pagamento ao 
empregado, de forma inalterável, irredutível, inte-
gral e intangível, no modo, na época, no prazo e no 
lugar devidos.

A Convenção 95 da Organização Internacio-
nal do Trabalho (oit) prevê diversas medidas de 
proteção ao salário, dentre as quais a proscrição 
de descontos salariais, permitidos apenas nas 
condições e limites impostos pela legislação na-
cional ou fixados por convenção coletiva (art. 8º).

A Constituição da República também pres-
creve a proteção do salário como direito social 
fundamental (art. 7º, x), garantindo a todos os 
trabalhadores um salário mínimo capaz de 
atender às suas necessidades vitais básicas e 
às de suas famílias (inc. iv), determinando que 
o salário não pode ser reduzido, exceto por con-
venção ou acordo coletivo (inc. vi).

Sobre os princípios da intangibilidade sala-
rial, Maurício Godinho Delgado e Gabriela Ne-
ves Delgado (2013, p. 576) ponderam que:

Portanto, a orientação constitucional fundada nos 
princípios da intangibilidade e da irredutibilidade 
salariais contribui para realçar o valor da dignidade 
no trabalho, assegurando-lhe uma perspectiva ética. 
Considerado o prisma da dignidade no trabalho – e 
a contrapartida econômica que decorre do paga-
mento do salário ao empregado –, é que o traba-
lhador promove sua liberdade e consciência de si, 
além de exercer, em plenitude, suas potencialidades, 

a capacidade de mobilização e de efetiva inserção 
na lógica das relações sociais.

A clt também contém normas protetivas do 
salário. O art. 462 veda ao empregador “efetuar 
qualquer desconto nos salários do empregado, 
salvo quando este resultar de adiantamentos, 
de dispositivos de lei ou de contrato coletivo”.

Comentando o referido dispositivo legal, Vó-
lia Bomfim Cassar (2011. p. 912) destaca que:

O interesse maior tutelado pelas normas cogentes 
referidas visa à segurança econômica do trabalha-
dor, mantendo sua estabilidade econômica. Não po-
deria o empregado viver na incerteza dos valores a 
serem recebidos a cada mês, pois conta om padrão 
monetário ajustado para assumir compromissos fi-
nanceiros futuros.

O art. 473 da clt consigna que o empregado 
poderá deixar de comparecer ao serviço sem pre-
juízo do salário (casos de interrupção contratual, 
portanto) nas seguintes hipóteses: até dois dias 
consecutivos, em caso de falecimento do cônju-
ge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa 
que, declarada em sua carteira de trabalho e pre-
vidência social, viva sob sua dependência econô-
mica; até três dias consecutivos, em virtude de 
casamento; por um dia, em caso de nascimento 
de filho no decorrer da primeira semana1; por 
um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de 
doação voluntária de sangue devidamente com-
provada; até dois dias, consecutivos ou não, para 
o fim de se alistar eleitor; no período de tempo 
em que tiver de cumprir as exigências do servi-
ço militar referidas na letra “c” do art. 65 da Lei 
4.375/64 (Lei do Serviço Militar); nos dias em que 
estiver comprovadamente realizando provas 
de exame vestibular para ingresso em estabele-
cimento de ensino superior; pelo tempo que se 
fizer necessário, quando tiver de comparecer em 
juízo; pelo tempo que se fizer necessário, quan-
do, na qualidade de representante de entidade 
sindical, estiver participando de reunião oficial 
de organismo internacional do qual o Brasil seja 
membro; até dois dias para acompanhar consul-

A OIT prevê diversas medidas de proteção ao salário, dentre as quais a 
proscrição de descontos salariais, permitidos apenas nas condições e limites 

impostos pela legislação nacional ou fixados por convenção coletiva
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tas médicas e exames complementares durante 
o período de gravidez de sua esposa ou compa-
nheira; por um dia por ano para acompanhar 
filho de até seis anos de idade em consulta mé-
dica; até três dias, em cada 12 meses de trabalho, 
em caso de realização de exames preventivos de 
câncer devidamente comprovada.

O rol é meramente exemplificativo, pois o em-
pregado pode deixar de comparecer ao trabalho 
sem prejuízo ao salário por outros motivos não 
especificados no referido dispositivo legal, quan-
do a razão da ausência for justificada pelo cumpri-
mento de alguma obrigação do empregado. Nesse 
caso, o empregador tem o dever de tolerar tais au-
sências, notadamente quando não se puder exigir 
do empregado outra conduta a não ser o cumpri-
mento de suas obrigações, a exemplo da obrigação 
de cuidar da saúde de seus filhos menores, a quem 
a Constituição da República garante a proteção 
integral, com absoluta prioridade (art. 227).

Ademais, o art. 131 da clt prevê as hipóteses 
em que não será considerada falta ao serviço, a 
saber: os casos referidos no art. 473 (acima lista-
dos); durante o licenciamento compulsório da 
empregada por motivo de maternidade ou abor-
to, observados os requisitos para percepção do 
salário-maternidade custeado pela previdência 
social; por motivo de acidente do trabalho ou en-
fermidade atestada pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (inss), excetuada a hipótese do inc. 
iv do art. 133; ausência justificada pela empresa, 
entendendo-se como tal a que não tiver deter-
minado o desconto do correspondente salário; 
durante a suspensão preventiva para responder 
a inquérito administrativo ou de prisão preven-
tiva, quando for impronunciado ou absolvido; e 
nos dias em que não tenha havido serviço, salvo 
na hipótese do inc. iii do art. 133 da clt.

2. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Na evolução histórica dos direitos da criança e 
do adolescente no âmbito interno, atualmente 

de proteção diferenciada, identificam-se quatro 
fases, conforme a época e os documentos de sua 
elaboração. 

Antes do século 17, pela ausência de tutela 
comunitária específica e tratamento legislativo, 
constata-se a fase de absoluta indiferença no 
tratamento dos direitos das crianças e adoles-
centes. 

Em sequência, a doutrina pátria aponta a 
fase de mera imputação criminal com o Código 
Criminal do Império de 1830 e, posteriormente, 
com o Código Penal dos Estados Unidos do Bra-
sil de 1890.

Como terceiro acontecimento histórico des-
taca-se a publicação do primeiro Código de Me-
nores, de 1926, conhecido como “Código de Mello 
Mattos” e, em seguida, do Código de Menores de 
1979, inaugurando a fase tutelar da população 
infantojuvenil em situação de vulnerabilidade 
social. Mantinha-se, todavia, resquícios jurí-
dicos da fase de mera imputação penal, o que 
consolidou a denominada doutrina da situação 
irregular de caráter tão somente assistencial ou 
repressiva.

Esse período se manteve até a promulgação 
da Constituição de 1988, e logo em seguida da 
edição do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, em 1990, lastreado no conteúdo axiológico da 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, iii, crfb), 
no postulado dogmático da absoluta prioridade 
e do melhor interesse da criança e do adoles-
cente (art. 227, crfb) e nos diversos diplomas 
internacionais (art. 7º da Declaração de 1959, e 
art. 3º da Convenção de 1989 sobre os Direitos 
da Criança) que originaram a doutrina da pro-
teção integral (art. 3º, eca) de tutela jurídica da 
população infantojuvenil. 

De fato, a nova ordem constitucional, inau-
gurada com a crfb/88 (arts. 1º, iii; 6º; 7º, xxxiii; 
24, xv; 227; e 228) rompeu com o modelo anterior 
(baseado na situação irregular do menor, com 
conteúdo sancionatório e discriminatório), pas-
sando a tratar a criança e o adolescente como 

Antes do século 17, pela ausência de tutela comunitária específica 
e tratamento legislativo, constata-se a fase de absoluta indiferença 

no tratamento dos direitos das crianças e adolescentes
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sujeitos de direitos (art. 5º, eca) e pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento físico, 
psíquico e social (art. 6º, eca), assegurando-lhes 
proteção integral, com absoluta prioridade, pe-
rante os atores sociais.

Veja-se o teor do art. 227 da crfb: 
É dever da família, da sociedade e do Estado asse-
gurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com ab-
soluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-
-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Convenção das Nações Unidas sobre os Di-
reitos da Criança, internalizada ao direito brasi-
leiro pelo Decreto 99.710/90, também adotou a 
doutrina da proteção integral. Prevê o seu art. 
3º que “todas as ações relativas às crianças, leva-
das a efeito por instituições públicas ou priva-
das de bem-estar social, tribunais, autoridades 
administrativas ou órgãos legislativos, devem 
considerar, primordialmente, o interesse maior 
da criança”.

Segundo Luciano Antônio Furini (2011, p. 24), 
o art. 227 da Constituição Federal é fruto de mo-
vimento ocorrido nas décadas de 1970 e 80, no 
qual organizações não governamentais, igrejas 

e universidades apresentaram projetos alterna-
tivos, em manifestação contra a política oficial 
de atendimento às crianças e adolescentes. Ci-
tando Tôrres et al2 Furini (2011, p. 24-25) pondera 
que:

Mostrava-se importante, naquele momento, garan-
tir, constitucionalmente, elementos para a definição 
do paradigma da Proteção Integral como norteador 
de uma nova forma de conceber a política de atendi-
mento à infância/adolescência. Era fundamental que 
as crianças e os adolescentes deixassem de ser vistos 
como menores em situação irregular – e, portan-
to, objeto de medidas judiciais – e passassem, pelo 
menos no plano legal, a ser considerados sujeitos 
de direitos, portanto cidadãos. As forças sociais que 
defendiam essa proposição estavam concentradas 
em nível nacional. Foi essa articulação que propiciou 
a aprovação do Artigo 227 na Constituição Federal 
de 1988. Após a promulgação da Constituição, as 
organizações da sociedade civil que participaram 
do processo constituinte influenciando a área da 
criança e do adolescente se articularam com setores 
progressistas da Magistratura, do Ministério Públi-
co e do Poder Executivo, defensores da doutrina da 
Proteção Integral, para elaborar e articular a aprova-
ção da Lei Complementar aos Artigos 227 e 228 da 
Constituição, que viria a ser chamada de Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA (grifos originais). 

Sobre o assunto, Mário Luiz Ramidoff e Luísa 
Munhoz Burgel Ramidoff (2017, p. 32) afirmam 
que:

Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições 
públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais e autoridades 

administrativas devem considerar o interesse maior destas
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sujeitos de direitos (art. 5º, eca) e pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento físico, 
psíquico e social (art. 6º, eca), assegurando-lhes 
proteção integral, com absoluta prioridade, pe-
rante os atores sociais.

Veja-se o teor do art. 227 da crfb: 
É dever da família, da sociedade e do Estado asse-
gurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com ab-
soluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-
-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Convenção das Nações Unidas sobre os Di-
reitos da Criança, internalizada ao direito brasi-
leiro pelo Decreto 99.710/90, também adotou a 
doutrina da proteção integral. Prevê o seu art. 
3º que “todas as ações relativas às crianças, leva-
das a efeito por instituições públicas ou priva-
das de bem-estar social, tribunais, autoridades 
administrativas ou órgãos legislativos, devem 
considerar, primordialmente, o interesse maior 
da criança”.

Segundo Luciano Antônio Furini (2011, p. 24), 
o art. 227 da Constituição Federal é fruto de mo-
vimento ocorrido nas décadas de 1970 e 80, no 
qual organizações não governamentais, igrejas 

e universidades apresentaram projetos alterna-
tivos, em manifestação contra a política oficial 
de atendimento às crianças e adolescentes. Ci-
tando Tôrres et al2 Furini (2011, p. 24-25) pondera 
que:

Mostrava-se importante, naquele momento, garan-
tir, constitucionalmente, elementos para a definição 
do paradigma da Proteção Integral como norteador 
de uma nova forma de conceber a política de atendi-
mento à infância/adolescência. Era fundamental que 
as crianças e os adolescentes deixassem de ser vistos 
como menores em situação irregular – e, portan-
to, objeto de medidas judiciais – e passassem, pelo 
menos no plano legal, a ser considerados sujeitos 
de direitos, portanto cidadãos. As forças sociais que 
defendiam essa proposição estavam concentradas 
em nível nacional. Foi essa articulação que propiciou 
a aprovação do Artigo 227 na Constituição Federal 
de 1988. Após a promulgação da Constituição, as 
organizações da sociedade civil que participaram 
do processo constituinte influenciando a área da 
criança e do adolescente se articularam com setores 
progressistas da Magistratura, do Ministério Públi-
co e do Poder Executivo, defensores da doutrina da 
Proteção Integral, para elaborar e articular a aprova-
ção da Lei Complementar aos Artigos 227 e 228 da 
Constituição, que viria a ser chamada de Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA (grifos originais). 

Sobre o assunto, Mário Luiz Ramidoff e Luísa 
Munhoz Burgel Ramidoff (2017, p. 32) afirmam 
que:

Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições 
públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais e autoridades 

administrativas devem considerar o interesse maior destas
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O desenvolvimento teórico e civilizatório (ideológi-
co) alinhado às práticas propositivas (ações e expe-
riên cias humanitárias) proporcionaram o rompi-
mento legislativo (político) e social (cultural) com o 
regime legal anterior, então fundado na perspectiva 
da “situação irregular” – “Código de Menores”, Lei 
Federal 6.697, de 10.10.1979 expressamente re-
vogada pelo art. 267, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente –, através mesmo da assunção do mar-
co teórico-pragmático denominado de “doutrina da 
proteção integral” que assegura, com absoluta prio-
ridade, os direitos fundamentais (valores humanos) 
afetos à criança e ao adolescente”.

Por sua vez, Guilherme Freire de Melo Barros 
(2020, p. 25) sustenta que:

A doutrina da proteção integral guarda ligação com 
o princípio do melhor interesse da criança e do ado-
lescente. Esse postulado traduz a ideia de que, na 
análise do caso concreto, os aplicadores do direito 
– advogado, defensor público, promotor de justiça 
e juiz – devem buscar a solução que proporcione o 
maior benefício possível para a criança ou adoles-
cente.

Antônio Carlos Gomes da 
Costa, citado por Wilson Doni-
zeti Liberati (2007, p. 14), lembra 
que a doutrina da proteção in-
tegral

afirma o valor intrínseco da criança 
como ser humano; a necessidade 
de especial respeito à sua condição 
de pessoa em desenvolvimento; o 
valor prospectivo da infância e da 
juventude, como portadora da continuidade do seu 
povo e da espécie e o reconhecimento da sua vul-
nerabilidade, o que torna as crianças e adolescentes 
merecedores de proteção integral por parte da famí-
lia, da sociedade e do Estado.

Já Wilson Donizeti Liberati (2007, p. 17) acres-
centa que: 

Colocados em conjunto, os vocábulos prioridade e 
absoluta consagram a regra constitucional exarada 
no art. 227, determinando, erga omnes, a primazia 
do atendimento daqueles direitos sobre quaisquer 
outros [ao arrematar que] a aludida prioridade não é 
obrigação exclusiva do Estado; o texto constitucio-
nal convoca a família e a sociedade, para que, em 
suas respectivas atribuições, imprimam preferencial 
cuidado em relação às crianças e adolescentes.

Valerio Mazzuoli (2018, p. 316) acentua que 
a doutrina da proteção integral “irradia luzes 
para todos os assuntos relativos a crianças e 
adolescentes no Brasil, pela qual se reconhece a 
qualidade de sujeito de direitos a ambas as cate-

gorias e a necessidade de sua proteção especial, 
em razão de sua particular condição de ser hu-
mano em desenvolvimento”.

Quanto ao período de aplicação do conjunto 
normativo protetivo da maternidade e da infân-
cia, Ingo Sarlet (2018, p. 684) pondera que:

Tem-se como parâmetro para a caracterização do 
âmbito normativo de tal direito todo o período com-
preendido entre a concepção, gestação (por exem-
plo, atendimento pré-natal), nascimento e primeiros 
anos de vida da criança, tanto sob a perspectiva da 
mulher quanto da criança, de modo a assegurar a 
proteção de todos os direitos fundamentais que per-
meiam a relação mãe-filho e o bem-estar de ambos, 
tudo no sentido de uma exegese compreensiva de 
todas as dimensões relacionadas à maternidade. Por 
outro lado, muito embora aqui já não se possa mais 
falar propriamente em proteção à maternidade, no 
caso da proteção à infância o período há de abarcar 
a fase da adolescência, em virtude precisamente de 
uma leitura conjugada do art. 6º e do art. 227, am-
bos da CF.

No que toca aos destinatá-
rios do conjunto normativo, o 
mesmo autor salienta que “são 
tanto órgãos estatais, quanto 
particulares, aplicando-se, no 
mais, as diretrizes apresenta-
das no item sobre a vinculação 
dos particulares aos direitos 
fundamentais, seja na parte 

geral, seja na parte dedicada à eficácia dos di-
reitos sociais na esfera das relações privadas”.

Ou seja, tratando-se a proteção da criança e 
da maternidade um direito social fundamental, 
com eficácia vertical e horizontal, obriga tanto 
o Estado quanto os particulares, entre eles o 
empregador, na obtenção da proteção integral 
por meio das medidas que estiverem ao alcan-
ce deles dentro de suas respectivas atribuições, 
a exemplo do abono das ausências dos empre-
gados que comprovadamente estiverem acom-
panhando seus filhos menores em internações 
hospitalares.

Tal desiderato, inclusive, constitui efetivação 
da doutrina da proteção integral e do preceito 
da absoluta prioridade (art. 4º, eca), que deve 
nortear a atuação de todos, em especial do po-
der público na figura do Poder Judiciário, para 
defesa da saúde das crianças e adolescentes.
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3. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DA 
PARENTALIDADE EM ÂMBITO 
INTERNACIONAL
No âmbito internacional há uma especial prote-
ção aos trabalhadores, homens e mulheres, com 
encargos de família.

O art. 25 da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos contempla o direito a cuidados e 
assistência especiais à maternidade e à infância.

A Convenção da oit 156 prevê que todo país 
membro deve, entre os objetivos de sua política 
nacional, dar condições a “pessoas com encar-
gos de família” de exercer o direito de fazê-lo 
sem estar sujeitas a discriminação e, na medida 
do possível, sem conflito entre o seu emprego e 
seus encargos de família. Embora dita conven-
ção não tenha sido ratificada pelo Brasil, pode 
ser invocada como fonte supletiva do direito do 
trabalho, conforme o art. 8º da clt.

Na mesma linha, a Recomendação da oit 165 
trata da igualdade de tratamen-
to e de oportunidades para ho-
mens e mulheres trabalhado-
res, notadamente aqueles que 
possuem encargos de família. O 
§ 1º da referida recomendação 
prevê que ela se aplica “a ho-
mens e mulheres com respon-
sabilidades com relação a seus 
filhos dependentes, quando estas responsabi-
lidades restringem a possibilidade de se pre-
pararem para uma atividade econômica e nela 
ingressar, participar ou progredir”.

Já o § 23 da sobredita recomendação trata es-
pecificamente da possibilidade de obtenção de 
licença em caso de doença do dependente. Veja-
-se o teor do mencionado parágrafo:

1) Deve ser possível a um trabalhador, homem ou 
mulher, com encargos de família relativos a um filho 
dependente, obter licença de afastamento em caso 
de doença do dependente.

2) Deve ser possível a um trabalhador com encargos 
de família obter licença no caso de doença de outro 
membro de sua família imediata que requeira seu 
cuidado ou apoio”.

E o § 28 da aludida Recomendação prevê que “Du-
rante a licença de afastamento, referida nos Pará-
grafos 22 e 23, os trabalhadores interessados, em 
conformidade com as condições e a prática nacio-
nais, devem ser amparados pela seguridade social, 
por um dos meios referidos no Parágrafo 3 desta 
Recomendação.

Ou seja, a licença deve ser remunerada na for-
ma das condições e prática nacionais. No caso 
do Brasil, a Lei 8.213/91 prevê que cabe ao empre-
gador pagar os primeiros 15 dias de salário em 
caso de incapacidade para o trabalho (art. 60, § 
3º), sendo de responsabilidade da previdência 
social o pagamento do auxílio previdenciário a 
contar do 16º dia.

4. DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE
O direito fundamental à saúde para as pessoas 
em condição de desenvolvimento, que apresen-
tam maiores fragilidades, dependência e expo-
sição a riscos, figura em posição que requer cui-
dados e proteção peculiares dos atores sociais, 
a exemplo do empregador e do poder público. 

A proteção integral, outrossim, compreende 
a absoluta prioridade que deve ser estendida 
às crianças e aos adolescentes, principalmente 

no tocante à formulação e exe-
cução de políticas sociais públi-
cas e na destinação de recursos 
públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à ju-
ventude (art. 4º, par. único, Lei 
8.069/90). 

Essa incumbência, inclusive, 
promoveu recentes alterações 

na Lei 8.069/90, as quais foram efetuadas pela 
Lei 13.257/16 – Estatuto da Primeira Infância –, 
que prevê a formulação e implementação de 
políticas públicas voltadas para as crianças que 
estão na “primeira infância” (6 anos completos 
ou 72 meses de vida), de forma que a sociedade 
deve participar solidariamente com a família e 
o Estado na proteção da criança na primeira in-
fância.

Um dos impactos interessantes da Lei 
13.257/16 na seara laboral foi exatamente a alte-
ração da Lei 11.770/08 – Programa Empresa-Ci-
dadã –, trazendo a possibilidade de, assim como 
ocorre com a licença-maternidade, o prazo da 
licença-paternidade também ser prorrogado, 
desde que, entre outros requisitos, nesse perío-
do de prorrogação a criança fique sob os cuida-
dos dos pais (art. 4º, Lei 11.770/08 com redação 
dada pela Lei 13.257/16), sob pena de o emprega-
do perder o direito à prorrogação.
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Tal proteção, aliás, se desdobra por inúmeras 
regras legais, afigurando-se como uma rede de 
proteção específica conferida ao interesse su-
perior da criança e a sua condição de sujeito de 
direitos e de cidadã, com garantias e direitos es-
pecíficos, inerentes à sua condição de pessoa em 
desenvolvimento, responsabilizando eventuais 
atores socais pela falta de garantia e efetivação 
de tais direitos.

Nesse sentido, o direito subjetivo e constitu-
cional à saúde (art. 196, crfb), com base na ab-
soluta prioridade ínsita à doutrina da proteção 
integral, promoveu inserções de regras jurídi-
cas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
exemplo do art. 12, que determina que estabele-
cimentos de atendimento à saúde, inclusive as 
unidades neonatais, de terapia intensiva e de 
cuidados intermediários, devem criar condições 
para a permanência em tempo integral de um 
dos pais ou responsável, nos casos de interna-
ção da criança e do adolescente.

Por todas estas ponderações, 
tomando-se como base a consa-
gração do direito público à saú-
de da criança e do adolescente, 
pretende-se demonstrar que a 
ausência ao trabalho decorren-
te da necessidade de o empre-
gado ter de acompanhar seu 
filho enfermo em internamen-
to hospitalar deve ser conside-
rada licença remunerada, doravante chamada 
licença parental, sendo de responsabilidade do 
empregador o pagamento dos salários relativos 
aos primeiros 15 dias de afastamento, por apli-
cação do § 3º do art. 60 da Lei 8.213/91.

5. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE 
TRABALHO
Durante o liberalismo, sob as luzes iluministas, 
cultuava-se a liberdade puramente formal e o 
primado da lei, de forma que se tinha a lei como 
a vontade geral do povo, manifestada pelo par-
lamento, cabendo ao juiz tão somente aplicá-la, 
sem qualquer possibilidade criativa. 

Nesse contexto, era institucionalizada a clás-
sica dicotomia entre o direito público e o direito 
privado, não autorizando o Estado a interferir 
na zona de liberdade individual dos particula-
res, sob qualquer pretexto. 

Como reflexo desse período, no cenário jurí-
dico brasileiro havia o Código Civil de 1916 (Có-
digo Beviláqua), que no campo das relações pri-
vadas afigurava-se como um verdadeiro sol do 
sistema jurídico pátrio, influenciando condutas 
compatíveis com sua índole individualista e 
patrimonial, sem qualquer preocupação com o 
conjunto de direitos inerentes à nossa condição 
de pessoa. 

De tal modo, o modelo clássico do Código Ci-
vil de 1916 via na autonomia da vontade a única 
fonte criadora de direitos e obrigações, respal-
dando dogmas quase que absolutos em torno 
dos princípios da autonomia da vontade e da 
força obrigatória do pacto firmado. 

O curso da história, todavia, diretamente in-
fluenciado pelos movimentos sociais das clas-
ses operárias oprimidas por pactos desfavorá-
veis, levou a uma evolução no modo de pensar 
as relações contratuais que apenas garantiam o 

domínio econômico através de 
uma pseudoliberdade.

Essa transição foi bem de-
tectada por Rodrigo Trindade 
de Souza (2007, p. 2) ao escrever 
que: 
Identifica-se a falácia da liberdade 
de contratar, mormente diante da 
necessidade de prática do ato para 
a própria sobrevivência do indiví-
duo. Evoluiu a teoria contratual, 

acompanhando a formação do Estado Social e reco-
nhecimento dos direitos de terceira geração, cujas 
características são a solidariedade e fraternidade. 

A propósito, cabe lembrar a célebre frase de 
Lacordaire (apud Cesar e Oliva)3: “Nas relações 
entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, a 
liberdade escraviza e a lei liberta”.

De fato, no campo obrigacional, novos valo-
res, necessidades e desafios são criados. Há uma 
transformação na finalidade da relação jurídica 
contratual caracterizada por uma crescente in-
tervenção estatal na órbita até então destinada 
apenas aos particulares, visando à redução do 
espaço da autonomia privada dos cidadãos. 

Tal fenômeno, inclusive, acabou por compro-
meter a unidade do tradicional sistema codifi-
cado, fracionando-o mediante a criação de vá-
rios microssistemas jurídicos. Afinal, o grande 
código, até então autossuficiente, já não trazia 
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mais as tutelas necessárias em prol do equilí-
brio contratual, tornando decisiva a tarefa do 
intérprete e a busca de normas alternativas de 
orientação do ordenamento.

Assim, uma das características da passagem 
para o modelo do Estado social é a tutela jurí-
dica efetiva dos vulneráveis. Surgiu, então, um 
sistema orientado por normas fundamentais, 
de modo que o código foi gradativamente subs-
tituído pelo processo de constitucionalização 
do direito privado. A patrimonialização pura 
das relações civis, um dos traços mais marcan-
tes dos códigos de inspiração liberal, é incompa-
tível com os valores fundados na socialidade e 
na dignidade humana, adotados pelas consti-
tuições modernas.

Supera-se, então, a clássica distinção entre 
o direito público e o direito privado, e fixa-se a 
pessoa humana – o ser, e não o ter – como centro 
de todo o direito, concebendo as linhas de um 
sistema jurídico que, além de disciplinar e con-
ferir segurança às operações econômicas, seja 
primordialmente voltado à promoção da digni-
dade da pessoa humana.

Aliás, apesar de suas peculiaridades ontoló-
gicas, pode-se dizer que o direito do trabalho se 
apresenta como um filho do direito civil obriga-
cional idealizado pela intervenção estatal, no 

âmbito de uma relação contratual específica 
que visa a equalizar o desnível do poder econô-
mico entre os sujeitos dessa relação, tanto que, 
cada um ao seu modo, deram ao capitalismo sua 
base jurídica e também ideológica. 

Em seu código genético, o direito do traba-
lho possui caráter tuitivo, tutelar, ou tutelar do 
trabalhador, sendo o princípio da proteção sua 
razão de ser, já que foi criado para compensar 
a desigualdade real existente entre trabalhador 
e empregador, de forma que pela própria razão 
de ser já se identifica a necessidade de limitar 
a liberdade de contratar, fomentando padrões 
mínimos a serem respeitados pelas partes. 

Com base nesse seu caráter social e teleológi-
co estruturado no campo jurídico, apresenta-se 
uma crescente normatização jurídica interven-
tiva nos contratos de trabalho, inclusive com 
predominância de normas jurídicas estatais 
imperativas em seus conteúdos e, consequente-
mente, restrições normativas ao poder unilate-
ral do empregador na fixação de obrigações no 
contrato de trabalho.

Nessa conjectura, nos termos do art. 8º, 
caput, e do § 1º da clt, que aponta o direito co-
mum como fonte subsidiária do direito laboral, 
a cláusula geral de natureza principiológica 
consagrada no art. 421 do Código Civil de 2002, 
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mais as tutelas necessárias em prol do equilí-
brio contratual, tornando decisiva a tarefa do 
intérprete e a busca de normas alternativas de 
orientação do ordenamento.

Assim, uma das características da passagem 
para o modelo do Estado social é a tutela jurí-
dica efetiva dos vulneráveis. Surgiu, então, um 
sistema orientado por normas fundamentais, 
de modo que o código foi gradativamente subs-
tituído pelo processo de constitucionalização 
do direito privado. A patrimonialização pura 
das relações civis, um dos traços mais marcan-
tes dos códigos de inspiração liberal, é incompa-
tível com os valores fundados na socialidade e 
na dignidade humana, adotados pelas consti-
tuições modernas.

Supera-se, então, a clássica distinção entre 
o direito público e o direito privado, e fixa-se a 
pessoa humana – o ser, e não o ter – como centro 
de todo o direito, concebendo as linhas de um 
sistema jurídico que, além de disciplinar e con-
ferir segurança às operações econômicas, seja 
primordialmente voltado à promoção da digni-
dade da pessoa humana.

Aliás, apesar de suas peculiaridades ontoló-
gicas, pode-se dizer que o direito do trabalho se 
apresenta como um filho do direito civil obriga-
cional idealizado pela intervenção estatal, no 

âmbito de uma relação contratual específica 
que visa a equalizar o desnível do poder econô-
mico entre os sujeitos dessa relação, tanto que, 
cada um ao seu modo, deram ao capitalismo sua 
base jurídica e também ideológica. 

Em seu código genético, o direito do traba-
lho possui caráter tuitivo, tutelar, ou tutelar do 
trabalhador, sendo o princípio da proteção sua 
razão de ser, já que foi criado para compensar 
a desigualdade real existente entre trabalhador 
e empregador, de forma que pela própria razão 
de ser já se identifica a necessidade de limitar 
a liberdade de contratar, fomentando padrões 
mínimos a serem respeitados pelas partes. 

Com base nesse seu caráter social e teleológi-
co estruturado no campo jurídico, apresenta-se 
uma crescente normatização jurídica interven-
tiva nos contratos de trabalho, inclusive com 
predominância de normas jurídicas estatais 
imperativas em seus conteúdos e, consequente-
mente, restrições normativas ao poder unilate-
ral do empregador na fixação de obrigações no 
contrato de trabalho.

Nessa conjectura, nos termos do art. 8º, 
caput, e do § 1º da clt, que aponta o direito co-
mum como fonte subsidiária do direito laboral, 
a cláusula geral de natureza principiológica 
consagrada no art. 421 do Código Civil de 2002, 
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que dispõe sobre a função social do contrato, 
constitui mais um importante fundamento 
para obrigar o empregador ao pagamento dos 
salários nos primeiros 15 dias de ausência ao 
serviço, motivadas pela necessidade de se cum-
prir um encargo de família (o acompanhamento 
de filho enfermo em internação hospitalar), em 
respeito à tutela dos objetivos fundamentais da 
sociedade (art. 3º, i, crfb). 

Há de se recordar, pela importância, o conte-
údo dos enunciados 23 e 53 do Conselho de Jus-
tiça Federal: 

− Enunciado n. 23 − “a função social do contrato 
não elimina o princípio da autonomia contra tual, 
mas atenua ou reduz o alcance deste princípio 
quando presentes interesses metaindividuais ou 
interesse individual relativo à dignidade da pessoa 
humana”.

− Enunciado n. 53 − “art. 966: deve-se levar em con-
sideração o princípio da função social na interpreta-
ção das normas relativas à empresa, a despeito da 
falta de referência expressa”.

Portanto, ocorre a superação 
da tradicional dicotomia pela 
convergência e interação em 
um processo de “publicização” 
(ou constitucionalização) do 
direito privado, ou, por outro 
lado, na “privatização” (ou civi-
lização) do direito público. 

Nesse sentido, para evitar o atalhamento 
constitucional, positiva-se o princípio do equi-
líbrio econômico em todo o direito obrigacional 
e contratual. O cc/02, influenciado pela teoria 
tridimensional do direito, cunhada pelo mes-
tre Miguel Reale (2003, p. 137), é essencial para 
a compreensão da relação dialética e comple-
mentar entre fato, valor e norma, isto é, exige-se 
do aplicador jurídico uma análise dos fatos sob 
o prisma dos valores, para que tenha meios de 
prolatar a decisão (norma). Daí que a nova codi-
ficação apresenta como diretrizes os princípios 
da socialidade (fato); eticidade (valor) e operabi-
lidade (norma). 

O doutrinador paranaense Paulo Rober-
to Nalin (2005, p. 255) reconhece que a função 
social do contrato tem duas dimensões: a di-
mensão ou eficácia intrínseca; e a dimensão ou 
eficácia extrínseca. No plano da dimensão ou 
eficácia interna, a função social se projeta para 

impor lealdade recíproca e equivalência mate-
rial entre as partes. 

Já no plano da dimensão ou eficácia extrín-
seca a função social se projeta para minimizar 
o impacto danoso de um contrato perante ter-
ceiros ou em face da própria sociedade. Ou seja, 
por mais que um contrato envolva basicamente 
duas partes (credor e devedor), não há como ne-
gar que esse contrato poderá refletir em toda a 
sociedade. 

Tomando-se como base a eficácia extrínseca, 
no âmbito das relações de trabalho, parece-nos 
plausível que o empregador, como entidade 
pertencente à sociedade e com função social 
constitucionalmente prevista (art. 170, iii, crfb), 
também deve contribuir para a proteção inte-
gral das crianças e adolescentes por meio das 
medidas que estiverem sob o seu alcance den-
tro de suas respectivas atribuições, a exemplo 
do abono das ausências dos empregados que 

comprovadamente estiverem 
acompanhando seus filhos me-
nores em internações hospita-
lares.

6. AUXÍLIO-DOENÇA 
PARENTAL
A doutrina previdenciária vem 
defendendo a concessão do de-

nominado auxílio-doença parental, que seria 
uma subespécie do auxílio-doença previsto no 
art. 59 da Lei 8.213/91. Trata-se de tese segun-
do a qual o auxílio previdenciário seria devido 
aos segurados que, em razão da necessidade 
de acompanhamento de familiar acometido de 
grave enfermidade, esteja impossibilitado de re-
alizar as suas atividades laborativas.

Seria uma espécie de “incapacidade psico-
lógica”, já que a grave enfermidade do familiar 
torna o trabalhador incapacitado temporaria-
mente para realizar suas atividades, pois a pre-
ocupação com o familiar enfermo e a necessida-
de de acompanhá-lo tomam toda a sua atenção 
psíquica, impedindo-o de se concentrar e de se 
dedicar ao trabalho.

Rodrigo Moreira Sodero Victório (2017) concei-
tua o auxílio-doença parental como “o benefício 
concedido ao segurado para acompanhar pessoa 
enferma da família”. Defende o autor que,

A doutrina previdenciária 
vem defendendo a 

concessão do denominado 
auxílio-doença parental, 

que seria uma subespécie 
do auxílio-doença
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quando tratamos do auxílio-doença parental, são os 
fatores psicológicos e sociais que vêm à tona, fazen-
do com que o segurado deixe de possuir condições 
para o trabalho, incapacitando-o, diante da situação 
de saúde difícil que se encontra o seu ente familiar, 
sendo necessário o seu acompanhamento. Frisa-se 
que a lei não traz qualquer restrição explícita à con-
cessão do auxílio-doença nestas situações. Desta 
forma, a nosso ver, deve prevalecer a máxima de 
que “aonde a lei não restringe não cabe ao intérpre-
te restringir”, sendo perfeitamente viável, portanto, 
o deferimento do benefício. Ademais disso, a norma 
deve ser interpretada conforme o fim social a que se 
destina (cobertura da contingência social), conforme 
o texto constitucional.

Acrescenta o referido autor que “não se pode 
ignorar ainda que o segurado possui obrigação 
de dar assistência aos seus familiares, entes 
mais próximos, acompanhando-os em consul-
tas, exames, tratamentos, e prover o apoio psi-
cológico para a melhor recuperação”, lembran-
do ainda que o Código Penal tipifica como crime 
o abandono de incapaz (art. 133). 

Para Wladimir Novaes Mar-
tinez (2017, p. 110), o “auxílio-do-
ença parental é o mesmo a (sic) 
auxílio-doença dos arts. 59/60 
do pbps estendido ao segura-
do capaz para o trabalho com 
membros de sua família care-
cendo de atendimento de vasta 
ordem, e que careça de atenção 
personalizada do titular do benefício”.

Carlos Alberto Vieira de Gouveia (2018, p. 143), 
ao defender a tese do auxílio-doença parental, 
afirma que, embora o segurado não esteja fisi-
camente incapacitado para o labor, há situações 
em que sua presença é mais necessária ao lado 
do ente adoecido, pois ninguém conseguiria tra-
balhar sabendo que seu parente está precisando 
do seu acompanhamento. Pondera Gouveia que: 

A incapacidade para o trabalho não precisa se dar 
em razão de problemas físicos/mentais, pode se 
dar através também de problemas psíquicos, pois a 
doença do ente querido provoca uma incapacidade 
em ricochete no segurado; embora a patologia co-
adunadora não ocorra nele, esta provoca naquele 
um estado de incapacidade por elemento externo, 
tornando-o absolutamente incapaz de conseguir 
desempenhar atividade que lhe garantia (sic) sub-
sistência.

Pontua Christiana D’Arc Damasceno Oliveira 
(2017)4 que: 

Se não preceitua a legislação previdenciária que o 
benefício do auxílio-doença e o tratamento legal 
que lhe concerne devem resultar de enfermidade di-
reta do próprio trabalhador segurado, não se pode 
utilizar acepção restritiva para o fato gerador da 
previsão legal (qual seja, ‘incapacidade para o tra-
balho’), que se reveste de evidente dimensão plu-
rissignificativa. 

Aduz a mesma autora que: 
O instituto da incapacidade do segurado para o seu 
trabalho (ou atividade habitual) abrange não apenas 
a doença do próprio segurado, como também, entre 
outros aspectos, a frustração momentânea da capa-
cidade de desempenho do segurado de seu labor 
pela necessidade relevante de acompanhamento de 
pessoa da família doente ou em quadro de vulnera-
bilidade de saúde.

No âmbito do serviço público federal há dis-
posição na Lei 8.112/90 prevendo a concessão de 
licença ao servidor público “por motivo de doen-
ça do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos fi-

lhos, do padrasto ou madrasta 
e enteado, ou dependente que 
viva a suas expensas e conste 
do seu assentamento funcio-
nal, mediante comprovação 
por perícia médica oficial”. Não 
havendo idêntica previsão na 
Lei 8.213/91, que trata do Regi-
me Geral da Previdência Social 

(rgps). Contudo, tem-se defendido a aplicação 
da referida disposição legal como parâmetro 
normativo para a concessão aos segurados do 
regime geral.

Há quem defenda que sequer seja necessária 
regulamentação específica no rgps, pois o auxí-
lio-doença parental estaria contido no art. 59 da 
Lei 8.213/91, tendo em vista que a existência da 
incapacidade reflexa, ou em ricochete, já que a 
grave enfermidade do familiar próximo (o filho 
menor, por exemplo) torna o trabalhador inca-
paz de exercer as suas atividades laborais, seja 
porque não tem condições psicológicas de tra-
balhar, seja porque tem o dever constitucional 
(art. 227 da crfb) de acompanhar o filho durante 
o internamento.

De outro lado, há quem sustente ser inviá-
vel a concessão do auxílio-doença parental, por 
inexistir a fonte de custeio. Igor Ajouz e Kamila 
Costa Luz (2011) argumentam que a concessão 

Embora o segurado 
não esteja fisicamente 

incapacitado para o labor, 
há situações em que sua 

presença é mais necessária 
ao lado do ente adoecido
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do auxílio-doença parental ofende o princípio 
da seletividade, do equilíbrio financeiro e atu-
arial e da exigência da prévia fonte de custeio. 

Com a devida vênia, não há ofensa aos men-
cionados princípios, na medida em que o risco 
social (incapacidade laborativa) está contem-
plado pelo art. 59 da Lei 8.213/91, estando presen-
te no rol de prestações sociais asseguradas pelo 
Estado, não se tratando de um benefício novo, 
mas sim de uma causa de incapacidade, a psí-
quica, motivada pela necessidade premente de 
acompanhar o familiar enfermo. Há, sim, fonte 
de custeio, pois o trabalhador elegível ao recebi-
mento do benefício previdenciário é aquele que 
contribui para o sistema previdenciário. 

A jurisprudência vem acolhendo a tese do 
auxílio-doença parental. É paradigmática a de-
cisão da Turma Recursal do tj-sc no Processo 
2006.72090007861/sc, de 23 de junho de 2006. 
Essa é uma das primeiras decisões a acolher a 
tese ora em exame. Tratava-se de caso em que 
a segurada tinha uma filha com um ano e três 
meses de idade, com graves problemas pulmo-
nares, com expectativa de sobrevida de um ano. 
A turma recursal concedeu o auxílio-doença 
sob os seguintes fundamentos:

Evidente, assim, que, apesar de fisicamente a postu-
lante não ter qualquer limitação para o trabalho, sob 
o ponto de vista psicológico, conforme destacado 
pela perícia judicial, não vislumbra qualquer possibi-
lidade de que a autora possa desenvolver atividade 
profissional. No caso, não se pode desconsiderar o 
fato de que a criança necessita de um acompanha-
mento individualizado que é feito pela mãe, já que 
a UTI tem apenas atendimento coletivo, conforme 
consta da perícia. Já a contratação de uma enfer-
meira para atendimento individualizado até poderia 
suprir a necessidade médica da criança, mas sem o 
contato afetivo mãe-filha, que, nos termos da perí-
cia médica, gera à criança “maior possibilidade de 
sobrevida, segurança e conforto familiar”. Dessa 
forma, tanto pelo lado psicológico da mãe, que não 
conseguiria qualquer rendimento satisfatório indo 
trabalhar e deixando a vida de sua filha esvair-se 
no hospital, quanto pelo lado da criança, que tem 
maior expectativa de vida ao receber o atendimento 
materno, verifica-se que não existe a mínima capaci-
dade laboral por parte da requerente.

No Rio Grande do Sul, em 2019, a Justiça Fe-
deral concedeu à mãe de uma criança de 4 anos 
de idade, portadora de Tumor de Wilms (neo-
plasia maligna do rim), o direito a receber o au-
xílio-doença parental. Em sua sentença, o juiz 
Guilherme Maines Caon, da 2ª Vara Federal de 
Carazinho (rs), assentou que “o fato de se tratar 
de uma criança em situação de grave doença su-
gere a incidência dos princípios humanitários 
de nosso ordenamento jurídico, de modo a se 
possibilitar a concessão do benefício”. Acres-
centou o juiz que “a legislação infraconstitu-
cional também estipulou deveres semelhantes 
relativamente à proteção da criança, de modo a 
concluir que ela deve, em qualquer situação, ter 
proteção integral”5.

Convém recordar, por fim, que o Projeto de 
Lei do Senado 286/14, já aprovado naquela casa 
legislativa, aguarda deliberação na Câmara dos 
Deputados (PL 1.876/15) para incluir o art. 63-A 
na Lei 8.213/91, prevendo o seguinte: 

Será concedido auxílio-doença ao segurado por 
motivo de doença do cônjuge ou companheiro, 
dos pais, dos filhos, do padrasto, da madrasta ou 
do enteado, ou de dependente que viva a suas 
expensas e conste de sua declaração de rendi-
mentos, mediante comprovação por perícia médi-
ca, até o limite máximo de 12 (doze) meses, nos 
termos e nos limites temporais estabelecidos em 
regulamento.

7. AUSÊNCIA DO EMPREGADO AO 
TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE 
FILHO ENFERMO 
Como demonstrado, o rol do art. 473 da clt é 
meramente exemplificativo, devendo receber 
interpretação ampliativa para considerar justi-
ficadas as ausências ao trabalho motivadas por 
questões relacionadas a obrigações inadiáveis 
do trabalhador, como é o caso da necessidade de 
acompanhamento de filho enfermo em interna-
ção hospitalar.

Deve-se, pois, interpretar o art. 473, xi, da clt 
tomando-se como base o art. 227 da crfb, que 

No Rio Grande do Sul, em 2019, a Justiça Federal concedeu à mãe de uma 
criança de 4 anos de idade, portadora de Tumor de Wilms (neoplasia 

maligna do rim), o direito a receber o auxílio-doença parental
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consagra o direito à proteção integral da criança 
e do adolescente, com absoluta prioridade, sen-
do dever dos pais, do Estado e de toda a socieda-
de (aí incluído o empregador) garantir aos infan-
tes o tratamento da saúde e a proteção da vida.

Além disso, preceitua o art. 229 da crfb ser 
dever dos pais assistir, criar e educar os filhos 
menores, sendo dever dos filhos maiores ajudar 
a amparar os pais na velhice, carência ou enfer-
midade.

O empregado que deixa de comparecer ao 
serviço em razão de mandamento constitucio-
nal que exige a sua presença junto ao seu filho 
no hospital não pode sofrer os descontos em 
seu salário, porque a falta é justificada, por apli-
cação do art. 473 da clt, interpretado ampliati-
vamente. Não se pode exigir do empregado que 
possui encargos familiares postura diversa que 
não seja o acompanhamento do filho enfermo 
na internação hospitalar. A propósito, eventu-
al ausência do trabalhador juntamente ao seu 
filho em delicado momento de vida poderia ca-
racterizar o crime de abandono de incapaz, tipi-
ficado no art. 133 do Código Penal.

Neste cenário, como não se exige do trabalha-
dor outra conduta, sendo obrigação dele estar 
presente no hospital durante o internamento do 
seu filho, deve a empresa (como membro da so-

ciedade e também responsável pelo dever de ze-
lar pela saúde da criança) reconhecer a falta do 
trabalhador como justificada, respondendo pelo 
pagamento dos salários dos primeiros 15 dias de 
afastamento, cabendo a aplicação do art. 60, § 3º, 
da Lei 8.213/91, que trata do auxílio-doença. 

Outrossim, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, como documentado, vem em resposta 
à nova orientação constitucional (arts. 1º, iii; 6º; 
7º, xxxiii; 24, xv; 227; e 228) relativa à matéria, 
deixando claro seu objetivo fundamental: a pro-
teção integral de crianças e adolescentes.

Além do mais, com a exigência de responsabi-
lidade parental (art. 100, ix, eca) definida como 
um complexo de direitos, deveres, poderes, res-
ponsabilidades e autoridade que por lei os pais 
têm em relação à guarda, segurança e saúde da 
criança, haveria incoerência prática do intér-
prete da seara laboral punir como ausência in-
justificada aquele empregado que acompanhe 
seu filho na hipótese justificada de internação 
hospitalar por até 15 dias. 

Ora, com base nas lições da tipicidade conglo-
bante dos mestres Zaffaroni e Pierangeli (2016, 
p. 259), o intérprete, baseando-se na premissa 
de unidade do ordenamento jurídico, deve evi-
tar a chamada desordem jurídica, de forma que, 
se o direito constitucional (art. 227, crfb) prevê 

Preceitua o art. 229 da CF ser dever dos pais assistir, criar  
e educar os filhos menores, sendo dever dos filhos maiores ajudar 

a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
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consagra o direito à proteção integral da criança 
e do adolescente, com absoluta prioridade, sen-
do dever dos pais, do Estado e de toda a socieda-
de (aí incluído o empregador) garantir aos infan-
tes o tratamento da saúde e a proteção da vida.

Além disso, preceitua o art. 229 da crfb ser 
dever dos pais assistir, criar e educar os filhos 
menores, sendo dever dos filhos maiores ajudar 
a amparar os pais na velhice, carência ou enfer-
midade.

O empregado que deixa de comparecer ao 
serviço em razão de mandamento constitucio-
nal que exige a sua presença junto ao seu filho 
no hospital não pode sofrer os descontos em 
seu salário, porque a falta é justificada, por apli-
cação do art. 473 da clt, interpretado ampliati-
vamente. Não se pode exigir do empregado que 
possui encargos familiares postura diversa que 
não seja o acompanhamento do filho enfermo 
na internação hospitalar. A propósito, eventu-
al ausência do trabalhador juntamente ao seu 
filho em delicado momento de vida poderia ca-
racterizar o crime de abandono de incapaz, tipi-
ficado no art. 133 do Código Penal.

Neste cenário, como não se exige do trabalha-
dor outra conduta, sendo obrigação dele estar 
presente no hospital durante o internamento do 
seu filho, deve a empresa (como membro da so-

ciedade e também responsável pelo dever de ze-
lar pela saúde da criança) reconhecer a falta do 
trabalhador como justificada, respondendo pelo 
pagamento dos salários dos primeiros 15 dias de 
afastamento, cabendo a aplicação do art. 60, § 3º, 
da Lei 8.213/91, que trata do auxílio-doença. 

Outrossim, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, como documentado, vem em resposta 
à nova orientação constitucional (arts. 1º, iii; 6º; 
7º, xxxiii; 24, xv; 227; e 228) relativa à matéria, 
deixando claro seu objetivo fundamental: a pro-
teção integral de crianças e adolescentes.

Além do mais, com a exigência de responsabi-
lidade parental (art. 100, ix, eca) definida como 
um complexo de direitos, deveres, poderes, res-
ponsabilidades e autoridade que por lei os pais 
têm em relação à guarda, segurança e saúde da 
criança, haveria incoerência prática do intér-
prete da seara laboral punir como ausência in-
justificada aquele empregado que acompanhe 
seu filho na hipótese justificada de internação 
hospitalar por até 15 dias. 

Ora, com base nas lições da tipicidade conglo-
bante dos mestres Zaffaroni e Pierangeli (2016, 
p. 259), o intérprete, baseando-se na premissa 
de unidade do ordenamento jurídico, deve evi-
tar a chamada desordem jurídica, de forma que, 
se o direito constitucional (art. 227, crfb) prevê 

Preceitua o art. 229 da CF ser dever dos pais assistir, criar  
e educar os filhos menores, sendo dever dos filhos maiores ajudar 

a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
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a regra da absoluta prioridade, e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente a responsabilidade 
parental, nada mais harmônico do que o intér-
prete e aplicador do direito do trabalho não rea-
lizar descontos nos salários.

A propósito, como visto, a Justiça Comum 
(estadual e federal) vem concedendo o denomi-
nado auxílio-doença parental, justamente com 
base no art. 227 da crfb, para os segurados que 
precisam cuidar de um filho doente. Portanto, 
se o inss, nessas situações, responde pelo paga-
mento do benefício a contar do 16º dia, deve o 
empregador responder pelos salários dos pri-
meiros 15 dias.

Não se trata de conferir interpretação con-
tra legem, mas sim de interpretar a lei ordiná-
ria com base no texto constitucional, que deve 
sempre ser o ponto de partida de qualquer in-
terpretação jurídica. Neste sentido, colhe-se a 
doutrina de Ingo Sarlet (2018, p. 228) a respeito 
do princípio da supremacia da Constituição:

O princípio da supremacia da constituição se traduz 
no fato de que as normas constitucionais, dada a 
sua origem e em virtude da distinção entre poder 
constituinte e poderes constituídos, ocupam posição 
hierárquica superior em relação a toda e qualquer 
norma ou ato oriundo dos assim chamados poderes 
constituídos, portanto, em relação às demais nor-
mas do sistema jurídico. Em outros termos, o prin-
cípio da supremacia da constituição significa que a 
constituição e, em especial, os direitos fundamentais 
nela consagrados situam-se no topo da hierarquia 
do sistema normativo, de tal sorte que todos os de-
mais atos normativos, assim como os atos do Poder 
Executivo e do Poder Judiciário (mas também e de 
certo modo todo e qualquer ato jurídico), devem ter 
como critério de medida a constituição e os direitos 
fundamentais.

Nesta óptica, não se está atribuindo ao em-
pregador obrigação não prevista em lei, mas 
sim interpretando a lei em conformidade com 
a Constituição.

No atual estágio do constitucionalismo mo-
derno, a interpretação sobre qualquer tema 
jurídico deve ter como bússola o sistema do 
direito positivo (art. 28, parágrafo único, Lei 

9.868/99 – princípio da interpretação conforme 
a Constituição). Assim, o ponto de partida para 
a interpretação do inc. xi do art. 473 da clt, que 
prevê apenas um dia por ano para o empregado 
responsável acompanhar o filho com saúde de-
bilitada em atendimento médico, sem que haja 
desconto no salário, tem de ser as técnicas e os 
princípios de interpretação que instrumentali-
zam o neoconstitucionalismo no campo da her-
menêutica constitucional.

Para tanto, a técnica da interpretação siste-
mática que toma por parâmetro o ordenamento 
em que está inserida a norma jurídica, promo-
vendo o inter-relacionamento com os outros 
dispositivos do sistema, ganha um admirável 
colorido na solução do presente objeto, notada-
mente porque consegue promover a unidade e 
concordância do ordenamento. 

Nesse sentido, o professor Jorge Miranda, ci-
tado por Manoel Jorge e Silva Neto (2019. p. 140) 
sustenta que:

A Constituição deve ser tomada, a qualquer instan-
te, como um todo, na busca de uma unidade e har-
monia de sentido. O apelo ao elemento sistemático 
consiste aqui em procurar as recíprocas implicações 
de preceitos e princípios em que aqueles fins se 
traduzem, em situá-los e defini-los na sua inter-re-
lacionação e em tentar, assim, chegar a uma idô-
nea síntese globalizante, creditável e dotada de uma 
energia normativa.

De se ressaltar, ademais, que o trabalhador, 
homem ou mulher, que estiver com seu filho in-
ternado em unidade hospitalar, precisando do 
acompanhamento dos pais, não possui capaci-
dade para o trabalho, pois a condição de saúde 
do filho impacta a condição psicológica dos pais 
de tal modo que há incapacidade reflexa (ou em 
ricochete). Vale dizer: a condição de saúde do fi-
lho e a necessidade da presença dos pais é fator 
causador de incapacidade psicológica, impossi-
bilitando o pai ou a mãe de comparecerem ao 
trabalho. 

Nesse teor, colhe-se a doutrina de Christiana 
D’arc Damasceno Oliveira (2017):

Não se trata de conferir interpretação contra legem, mas sim de 
interpretar a lei ordinária com base no texto constitucional, que deve 

sempre ser o ponto de partida de qualquer interpretação jurídica
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A própria enfermidade (ou quadro de vulnerabilida-
de de saúde) do membro familiar do empregado, 
por si só, que acarrete a necessidade de acompa-
nhamento direto pelo trabalhador, consiste em fato 
gerador hábil a respaldar a ausência do obreiro a seu 
trabalho, com asseguramento de direitos nas órbitas 
trabalhista e previdenciária, obviamente mediante 
apresentação de atestado médico ao empregador. 
Em tal situação, a incapacidade para o trabalho é 
reflexa, dado o prejuízo o empregado decorrente da 
enfermidade de membro da sua família, gerando a 
impossibilidade momentânea de labor pela necessi-
dade de assistência e cuidados em favor do enfer-
mo, pela indisponibilidade temporal do empregado, 
e pela falta de tranquilidade de ânimo para desem-
penho do serviço [...] a assistência direta à criança 
ou ao adolescente na hipótese de enfermidade ou 
quadro de vulnerabilidade de saúde, trata-se não 
apenas de garantia do filho, como igualmente de 
dever do empregado, que decorre do exercício do 
poder familiar.

A mesma autora conclui que:
Por conseguinte, demonstrada a existência de refor-
çada base normativa para o asseguramento ao em-
pregado do afastamento do serviço por motivo de 
doença ou situação de vulnerabilidade de saúde de 
pessoa da família, tem-se por configurada, no âm-
bito trabalhista, o direito a favor do trabalhador do 
custeio dos quinze primeiros dias consecutivos (ou 
período inferior) de ausência em tal hipótese direta-
mente pelo empregador – interrupção do contrato 
de trabalho; o direito de fruição de licença por mo-
tivo de doença de pessoa da família ou licença por 
doença parental, com suspensão do contrato de tra-
balho até que cesse a incapacidade, e recebimento 
de auxílio-doença parental a partir do décimo sexto 
dia de afastamento; bem assim o direito a que lhe 
sejam direcionados todas as vantagens trabalhistas 
afetas ao período de ausência.

Além disso, convém repetir o disposto na Re-
comendação 165 da oit, ao prever em seu § 23 
que “deve ser possível um trabalhador, homem 
ou mulher, com encargos de família relativos a 
um filho dependente, obter licença de afasta-
mento em caso de doença do dependente”.

Observe-se que não há ofensa ao caráter si-
nalagmático do contrato de trabalho, pois, nas 
palavras do saudoso Arnaldo Süssekind (1999, 
p. 470), “cada prestação salarial não precisa cor-

responder a cada prestação de serviços, mesmo 
porque já se universalizou o princípio de que o 
trabalho não é mercadoria”. Esse doutrinador 
ensina que o “contrato de trabalho é sinalagmá-
tico no seu todo e a equivalência subjetiva das 
obrigações pertinentes aos contratantes não 
deve ser analisada em relação a cada prestação, 
mas no que tange ao conjunto das obrigações 
recíprocas”.

Ao contrário, a manutenção do pagamento 
dos salários dos primeiros 15 dias de afastamen-
to, nos casos em que o obreiro necessita se dedi-
car à assistência médica do filho, constitui apli-
cação do princípio da função social da empresa, 
da valorização da dignidade da pessoa humana 
e da cláusula constitucional da solidariedade 
(art. 1º, iii e iv, cf; art. 170, cf; e 421, cc). 

Por fim, acrescente-se que atualmente am-
bos os cônjuges exercem o denominado poder 
familiar, de forma que não se fala mais em pá-
trio poder ou poder marital. Consequentemen-
te, concordando com Marcelo Moura (2018, p. 
578), defendemos que a regra do inc. xi do art. 
473, introduzida pela Lei 13.257/16, deve ser inter-
pretada no sentido de se permitir que ambos os 
cônjuges possam comparecer em consulta mé-
dica ao mesmo tempo, ainda que trabalhem na 
mesma empresa. 

Mutatis mutandis, com justificação médica, 
ambos os cônjuges podem acompanhar seu 
filho na internação hospitalar por até 15 dias 
de afastamento como hipótese de interrupção 
contratual, por aplicação do § 3º do art. 60 da 
Lei 8.213/91.

Em resumo, tendo em vista a obrigação 
constitucional dos pais de prestarem assis-
tência aos seus filhos menores (arts. 227 e 229, 
crfb), de onde advém a obrigação dos pais de 
acompanhar os filhos em situações de vulne-
rabilidade de saúde, somado ao fato de a Re-
comendação 165 da oit prever ser direito dos 
pais com encargos de família obter licença de 
afastamento em caso de doença, tendo em vis-

A manutenção do pagamento dos salários dos primeiros 15 dias de afastamento 
constitui aplicação do princípio da função social da empresa, da valorização da 

dignidade da pessoa humana e da cláusula constitucional da solidariedade
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ta, ainda, a crescente jurisprudência no âmbito 
da Justiça Federal e da Justiça Estadual, con-
cedendo o auxílio-doença parental, fazendo 
uma interpretação sistemática de todo o ar-
cabouço jurídico, o empregado tem direito de 
se ausentar do trabalho pelo tempo necessário 
para acompanhamento de filho enfermo, sem 
prejuízo dos salários, cabendo ao empregador 
o pagamento dos salários nos primeiros 15 dias 
de afastamento (art. 60, § 3º, Lei 8.213/91) e à 
previdência social o pagamento de auxílio-do-
ença parental a contar do 16º dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Federal em vigor confere à 
criança e ao adolescente proteção integral, atri-
buindo à família, à sociedade e ao Estado asse-
gurar, com absoluta prioridade, dentre outros, o 
direito à vida e à saúde (art. 227).

Trata-se de direito fundamental, que deve 
servir de guia para a interpretação e aplicação 
de todo o sistema jurídico, tendo em vista os 
princípios da supremacia da máxima eficácia e 
da força normativa da Constituição.

Assim, aos pais não há alternativa – quando 
um filho menor de idade estiver internado em 
unidade hospitalar, necessitando do acompa-
nhamento do pai e da mãe – senão prestar a 
necessária assistência ao filho, não se podendo 
deles exigir atitude diversa.

Outrossim, tendo em vista que, à luz do 
texto constitucional, a sociedade também é 
responsável por assegurar às crianças e aos 
adolescentes o direito à vida e à saúde, cabe ao 
empregador tolerar as ausências do emprega-
do ao serviço, motivadas pela necessidade de 
encaminhamento de filho menor ao hospital, 
abstendo-se de efetuar descontos salariais em 
razão das ausências.

Não se está negando vigência ao disposto no 
art. 473 da clt ou fazendo interpretação contra 
legem, pois o texto legal deve ser lido “com as 
lentes da Constituição”, o que implica dizer que 

as hipóteses descritas no referido dispositivo 
legal são meramente exemplificativas, deven-
do-se fazer interpretação ampliativa para, com 
base no texto constitucional, entender-se que 
o empregado também pode se ausentar do ser-
viço, sem prejuízo do salário, para acompanhar 
filho menor de idade em internamento hospita-
lar pelo tempo que se fizer necessário, cabendo 
ao empregador pagar os salários dos primeiros 
15 dias de afastamento, por aplicação do dispos-
to no art. 60, § 3º, da Lei 8.213/91.

De outro lado, não se trata de ativismo judicial, 
pois apenas se está interpretando todo o ordena-
mento jurídico, de modo sistemático e com base 
em seu fundamento normativo primeiro, que é a 
Constituição da República. A aplicação do art. 60, 
§ 3º, da Lei 8.213/91 é direta, e não analógica, pois 
a doutrina e jurisprudência previdenciárias têm 
entendido que nessas hipóteses está configurada 
a incapacidade laborativa em razão da ausência 
de condições psicológicas de prestação do labor, 
razão pela qual faria jus o trabalhador segurado 
ao denominado auxílio-doença parental.

Assim, por coerência sistêmica, se o empre-
gado receber auxílio previdenciário a contar do 
16º dia, cabe ao empregador pagar os salários 
dos primeiros 15 dias. 

Note-se, contudo, que o deferimento do auxí-
lio-doença parental não é pré-requisito para que 
o empregador pague os primeiros 15 dias de salá-
rio, pois a concessão do benefício previdenciário 
pode ser morosa, não se podendo privar o em-
pregado do recebimento dos salários, mormente 
quando mais precisa de sua renda para custear 
despesas emergenciais com tratamento de saúde.

Além disso, a eventual não concessão do be-
nefício previdenciário pelo inss, na seara admi-
nistrativa, também não libera o empregador do 
pagamento dos salários dos primeiros 15 dias, 
pois o descumprimento das obrigações previ-
denciárias pela referida autarquia não pode ser-
vir de fundamento para que o empregador tam-
bém descumpra suas obrigações patronais.	 n

A CF em vigor confere à criança e ao adolescente proteção integral, atribuindo 
à família, à sociedade e ao Estado assegurar, com absoluta prioridade, dentre 

outros, o direito à vida e à saúde previsto no art. 59 da Lei 8.213/91
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Aos pais não há alternativa – quando um filho menor de idade estiver internado, 
necessitando do acompanhamento do pai e da mãe – senão prestar a necessária 

assistência ao filho, não se podendo deles exigir atitude diversa
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Aos pais não há alternativa – quando um filho menor de idade estiver internado, 
necessitando do acompanhamento do pai e da mãe – senão prestar a necessária 

assistência ao filho, não se podendo deles exigir atitude diversa
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O SUICÍDIO DO TRABALHADOR 
E SEUS REFLEXOS NO DIREITO
Tese defendida na Espanha procura determinar se é possível incluir o 
ato de tirar a vida como um acidente de trabalho com todas as suas 
consequências jurídicas

O
suicídio ligado à atividade profissional, 
com possibilidade de seu enquadra-
mento como infortúnio do trabalho, 
já foi objeto de análise muito rápida e 
superficial em artigo anterior1. Vinte 

e cinco anos depois, foi retomado com maior 
profundidade e maior cientificidade em tese 
doutoral defendida na Universidad de Castilla-
-La Mancha2, recentemente publicada3, em que 
foi feito um comparativo entre o tratamento 
jurídico dispensado ao tema no Brasil e na Es-
panha.

O objetivo da tese é estudar o que é o suicídio, 
e se ele se trata de um ato voluntário ou de uma 
vontade viciada, como também buscar suas 
causas e determinar se é possível incluir entre 
elas as de origem laboral, de modo a caracteri-
zar o ato suicida como acidente do trabalho, 
com todas as suas consequências jurídicas.

1. SUICIDOLOGIA

O suicídio é um fenômeno sempre presente na 
história, desde os tempos bíblicos, passando 

pela antiguidade clássica greco-romana, pelo 
período medieval, pela Idade Moderna e che-
gando à contemporaneidade, preocupando es-
tudiosos e a própria Organização Mundial da 
Saúde (oms) com o incremento do número de 
casos em todo o mundo. Foi principalmente a 
partir da Idade Média que se começou a estu-
dar este fenômeno de maneira mais científica 
e por diversos enfoques, como o religioso, o so-
ciológico, o médico, o psiquiátrico, o filosófico 
e até o jurídico, porque o direito foi o respon-
sável por regular os efeitos e consequências do 
suicídio na sociedade e nas diversas relações 
jurídicas.

1.1. O suicídio e suas causas

Com frequência, a motivação suicida é desco-
nhecida, porque o próprio ato de tirar a pró-
pria vida é camuflado ou dissimulado, como 
um tabu, evitando-se falar a esse respeito em 
razão do estigma social que ainda cerca o sui-
cídio. Com relação às suas causas (às vezes 
encobertas e de difícil constatação), os diver-
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O trabalho nem sempre é apenas fonte de prazer e realização pessoal. 
Muitas vezes, no ambiente laboral, o trabalhador enfrenta a frustração de 

seus pla nos, o pessimismo em relação ao seu futuro pro fissional

sos estudos têm demonstrado que elas são 
múltiplas, derivadas das condições pessoais 
de naturezas biológica, genética, sociológica, 
filosófica, cultural e psíquica do indivíduo, mas 
resultam também de transtornos mentais, do 
abuso do álcool ou da dependência de drogas. 
Situações como frustração, desesperança, de-
pressão, enfermidade grave, tristeza profunda, 
ausência de um projeto de vida factível e a fal-
ta de sentido para a vida, entre outros conflitos 
existenciais, podem levar a pessoa a ter pensa-
mentos suicidas, ou ainda conduzi-la a tentar 
ou consumar o ato de pôr fim à própria vida, 
ou simplesmente deixar de viver para deixar 
de sofrer.

Em época mais próxima, foram expostas teo-
rias relacionando o trabalho como um dos fa-
tores desencadeantes da ideação suicida. Mais 
recentemente, em razão da repercussão inter-
nacional de diversos suicídios praticados por 
motivos relacionados ao trabalho prestado por 
conta alheia, foram desenvolvidas pesquisas 
e teorias relacionando o suicídio às condições 
do trabalho subordinado e tratando das suas 
consequências no marco das relações empre-
gado-empregador e frente à seguridade social. 
Tem-se discutido até se uma pessoa tem ou não 

o direito de pôr fim à sua vida e em que circuns-
tâncias.

São muitos os fatores sociais que influem na 
saúde mental do indivíduo, por exemplo, as mu-
danças sociais súbitas, a fadiga crônica, as más 
condições de trabalho, o desgaste profissional, a 
discriminação, a exclusão social, o modo de vida 
pouco saudável e o desprezo pelos direitos hu-
manos básicos, ao que se somam as característi-
cas pessoais de cada um.

2. AMBIENTE DE TRABALHO E SUICÍDIO

Uma das principais causas do suicídio é a de-
pressão, originada de fatores de ordem pessoal, 
quer sejam internos ou externos, entre estes úl-
timos, os de natureza laboral. O trabalho nem 
sempre é apenas fonte de prazer e realização 
pessoal. Muitas vezes, no ambiente laboral, o 
trabalhador enfrenta o sofrimento, a angústia, 
a insegurança, o medo, o descumprimento do 
contrato psicológico, a frustração de seus pla-
nos, o pessimismo em relação ao seu futuro pro-
fissional, o assédio psíquico e outras formas de 
pressão, as enfermidades de diversas etiologias 
e outros tantos transtornos físicos e mentais, 
como o estresse e o burnout. Não raro, o traba-
lho leva à enfermidade psíquica, ao afastamen-
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O trabalho nem sempre é apenas fonte de prazer e realização pessoal. 
Muitas vezes, no ambiente laboral, o trabalhador enfrenta a frustração de 

seus pla nos, o pessimismo em relação ao seu futuro pro fissional

sos estudos têm demonstrado que elas são 
múltiplas, derivadas das condições pessoais 
de naturezas biológica, genética, sociológica, 
filosófica, cultural e psíquica do indivíduo, mas 
resultam também de transtornos mentais, do 
abuso do álcool ou da dependência de drogas. 
Situações como frustração, desesperança, de-
pressão, enfermidade grave, tristeza profunda, 
ausência de um projeto de vida factível e a fal-
ta de sentido para a vida, entre outros conflitos 
existenciais, podem levar a pessoa a ter pensa-
mentos suicidas, ou ainda conduzi-la a tentar 
ou consumar o ato de pôr fim à própria vida, 
ou simplesmente deixar de viver para deixar 
de sofrer.

Em época mais próxima, foram expostas teo-
rias relacionando o trabalho como um dos fa-
tores desencadeantes da ideação suicida. Mais 
recentemente, em razão da repercussão inter-
nacional de diversos suicídios praticados por 
motivos relacionados ao trabalho prestado por 
conta alheia, foram desenvolvidas pesquisas 
e teorias relacionando o suicídio às condições 
do trabalho subordinado e tratando das suas 
consequências no marco das relações empre-
gado-empregador e frente à seguridade social. 
Tem-se discutido até se uma pessoa tem ou não 

o direito de pôr fim à sua vida e em que circuns-
tâncias.

São muitos os fatores sociais que influem na 
saúde mental do indivíduo, por exemplo, as mu-
danças sociais súbitas, a fadiga crônica, as más 
condições de trabalho, o desgaste profissional, a 
discriminação, a exclusão social, o modo de vida 
pouco saudável e o desprezo pelos direitos hu-
manos básicos, ao que se somam as característi-
cas pessoais de cada um.

2. AMBIENTE DE TRABALHO E SUICÍDIO

Uma das principais causas do suicídio é a de-
pressão, originada de fatores de ordem pessoal, 
quer sejam internos ou externos, entre estes úl-
timos, os de natureza laboral. O trabalho nem 
sempre é apenas fonte de prazer e realização 
pessoal. Muitas vezes, no ambiente laboral, o 
trabalhador enfrenta o sofrimento, a angústia, 
a insegurança, o medo, o descumprimento do 
contrato psicológico, a frustração de seus pla-
nos, o pessimismo em relação ao seu futuro pro-
fissional, o assédio psíquico e outras formas de 
pressão, as enfermidades de diversas etiologias 
e outros tantos transtornos físicos e mentais, 
como o estresse e o burnout. Não raro, o traba-
lho leva à enfermidade psíquica, ao afastamen-
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to da atividade e até à morte, inclusive por mão 
própria. O ambiente de trabalho apresenta, pois, 
muitos fatores de risco à saúde psicofísica do 
trabalhador (os chamados riscos psicossociais) 
que podem causar danos psicológicos, sociais e 
físicos em razão da forma como o trabalho está 
organizado e administrado e como se apresenta 
o ambiente laboral, carregado de tensão diante 
do receio do desemprego e da competitividade 
entre os próprios trabalhadores. Nesse cenário, 
não é improvável a ideação suicida por parte do 
trabalhador.

2.1. Suicídio voluntário e patológico

É preciso determinar se o suicídio (ou sua mera 
tentativa) pode – ou não – ser caracterizado 
como acidente e, em caso afirmativo, se pode – 
ou não – ser qualificado como acidente do traba-
lho. Ou seja, de início, deve-se saber se em deter-
minada situação concreta o evento é resultado 
de um ato deliberado, consciente e exclusivo da 
própria vítima, sem qualquer ajuda externa, ou 
se, ao contrário, é patológico e produto de um 
transtorno mental que tenha obnubilado, redu-
zido ou anulado a livre manifestação de vonta-
de do suicida. Pode-se concluir que, salvo nas 
hipóteses em que o ato suicida tenha por fim 
dolosamente gerar vantagens indevidas ou que 
o propósito de morrer resulte do cansaço de vi-
ver ou para fugir de uma enfermidade terminal, 
degenerativa e dolorosa (suicídio assistido, por 
exemplo), nos demais casos o suicídio não resul-
ta de manifestação de vontade livre e conscien-
te, mas, ao contrário, deriva de um transtorno 
mental que o caracteriza como enfermidade 
psíquica.

3. REGULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

As leis em matéria de previdência social pre-
veem a concessão de benefícios aos segurados 
e seus dependentes em caso de doenças e aci-
dentes, fazendo distinção (em maior ou menor 
grau) entre os eventos de causas laborais e não 

laborais, os primeiros em condições mais van-
tajosas para o beneficiário. As normas legais 
consideram acidente do trabalho não apenas 
aquele ocorrido no local e horário de trabalho 
que cause lesão por ocasião ou consequência 
do trabalho subordinado, mas também diver-
sos outros eventos alheios ao local e horário 
de expediente, desde que estejam relacionados 
e previstos no rol legal. A legislação determina 
ainda que as enfermidades de causas vincula-
das ao trabalho (as doenças ocupacionais) são 
equiparadas a acidente do trabalho e, por isso, 
a relevância de estabelecer-se o correto enqua-
dramento do suicídio nas hipóteses da legisla-
ção de seguridade social. Resta saber se o suicí-
dio pode – ou não – ser qualificado como evento 
de origem trabalhista.

4. SUICÍDIO DE MATIZ LABORAL

Há clara relação entre o trabalho e a aquisição 
de doenças profissionais (aquelas inerentes à 
determinada ocupação e sujeitas a certos agen-
tes agressores conforme o rol legal), sejam elas 
de natureza física ou psíquica. Outras enfermi-
dades, não incluídas na listagem legal, podem 
ser caracterizadas como laborais, se demonstra-
do o nexo de causalidade com o trabalho. Tam-
bém é induvidoso que os transtornos mentais 
contraídos em função do trabalho podem levar 
ao suicídio do trabalhador, tanto como causa 
única e determinante quanto por concausa ou 
causa concorrente que contribua para o resul-
tado danoso. Em suma, todas as enfermidades 
direta ou indiretamente relacionadas com o 
trabalho (ainda que não arroladas na lei, mas 
tendo o nexo causal demonstrado por perícia), 
sejam elas físicas ou mentais, podem levar à 
degradação da vida ou à morte do trabalhador, 
inclusive pela via do suicídio. Então, se a pertur-
bação psíquica tem origem em causas (ou con-
causas) laborais, o suicídio pode ser qualificado 
como doença profissional e, portanto, equipara-
do a acidente do trabalho.

É preciso determinar se o suicídio (ou sua mera tentativa) pode – ou 
não – ser caracterizado como acidente e, em caso afirmativo, se 

pode – ou não – ser qualificado como acidente do traba lho
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Por determinação legal, o empregador tem o en cargo de promover 
a proteção à saúde psicofísi ca do trabalhador, por meio de medidas 

preventivas em matéria de segurança e medicina do trabalho

5. RESPONSABILIDADE DO 
EMPREGADOR

Por determinação legal, o empregador tem o en-
cargo de promover a proteção à saúde psicofísi-
ca do trabalhador, por meio de medidas preven-
tivas em matéria de segurança e medicina do 
trabalho, com o objetivo de evitar a ocorrência 
de acidentes e enfermidades ocupacionais. O 
descumprimento, pelo empregador, dos deveres 
gerais ou específicos de proteção, prevenção e 
segurança em relação aos trabalhadores que se 
colocarem sob suas ordens e comandos, vai ge-
rar sua responsabilidade civil por danos, segun-
do a teoria do risco criado. De outro lado, se a 
culpa pelo evento for atribuída exclusivamente 
ao trabalhador, por dolo ou imprudência teme-
rária da sua parte, tecnicamente não se poderia 
dizer que se trata de acidente do trabalho (po-
deria ser acidente no trabalho), sem gerar para 

o empregador obrigações ressarcitórias. Mas, se 
para o evento concorrerem causas imputáveis 
ao empregado e ao empregador (causas concor-
rentes ou concausas), as obrigações legais do 
empregador serão valoradas segundo o grau de 
culpa de ambos.

CONCLUSÃO

A caracterização do suicídio como acidente do 
trabalho enseja não apenas o direito dos bene-
ficiários às respectivas prestações previdenci-
árias, mas também o dever do empregador de 
reparar os danos (patrimoniais ou não), o que se 
dá tanto no caso do suicídio frustrado ou mera-
mente tentado (danos sofridos pelo próprio tra-
balhador) quanto no consumado (danos sofridos 
por terceiros que tenham sido afetados), além da 
garantia do emprego do art. 118 da Lei 8.213/91, no 
caso de o trabalhador não lograr seu intento. n
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EMENDA CONSTITUCIONAL

Emenda 109, de 15 de março de 2021

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Institui regras transitórias sobre redução de benefícios tributários; desvincula parcialmente o supe-
rávit financeiro de fundos públicos; e suspende condicionalidades para realização de despesas com 
concessão de auxílio emergencial residual para enfrentar as consequências sociais e econômicas da 
pandemia da covid-19.

[Art. 167-D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de en-
frentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua 
duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados 
da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou bene-
fício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.]

LEIS ORDINÁRIAS

Lei 14.147, de 26 de abril de 2021

PROGRAMA PRÓ-LEITOS

Cria o Programa Pró-Leitos, com aplicação enquanto perdurar a emergência de saúde pública decor-
rente da pandemia da covid-19.

[Art. 2º O objetivo do Programa Pró-Leitos é incentivar as pessoas jurídicas a utilizarem recursos 
próprios para a contratação de leitos clínicos e de terapia intensiva da rede privada de saúde para 
uso do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com as necessidades sanitárias específicas de cada 
ente federativo.]

Lei 14.141, de 19 de abril de 2021

PATRIMÔNIO GENÉTICO

Altera o art. 16 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para dispor sobre a 
remessa de patrimônio genético ao exterior em situações epidemiológicas que caracterizem emer-
gência em saúde pública.

[Art. 16. § 2º Em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública, poderá ser 
adotado procedimento simplificado para a remessa de patrimônio genético ao exterior, na forma do 
regulamento.]
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Lei 14.138, de 16 de abril de 2021

DNA

Acrescenta § 2º ao art. 2º-A da Lei 8.560, de 29 de dezembro de 1992, para permitir, em sede de ação 
de investigação de paternidade, a realização do exame de pareamento do código genético (DNA) em 
parentes do suposto pai, nos casos em que especifica.

[Art. 2º-A, § 2º Se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz determi-
nará, a expensas do autor da ação, a realização do exame de pareamento do código genético (DNA) 
em parentes consanguíneos, preferindo-se os de grau mais próximo aos mais distantes, importando a 
recusa em presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório.]

Lei 14.134, de 8 de abril de 2021

GÁS NATURAL

Dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constitui-
ção Federal, e sobre as atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrâ-
nea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural.

[Art. 2º O proprietário ou operador de instalações de escoamento, processamento, transporte, estoca-
gem e terminais de Gás Natural Liquefeito (GNL) deverá disponibilizar, em meio eletrônico acessível 
aos interessados, informações sobre as características de suas instalações, os serviços prestados, as 
capacidades disponíveis, os dados históricos referentes aos contratos celebrados, às partes, aos pra-
zos e às quantidades envolvidas, na forma de regulação da ANP.]

Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 

LICITAÇÃO

Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

[Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igual-
dade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da 
vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitivi-
dade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional susten-
tável, assim como as disposições do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro).]

Lei 14.132, de 31 de março de 2021

CRIME DE PERSEGUIÇÃO

Acrescenta o art. 147-A ao Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o 
crime de perseguição; e revoga o art. 65 do Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contra-
venções Penais).

[Art. 147-A.  Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física 
ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou pertur-
bando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.]
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Lei 14.131, de 30 de março de 2021

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de opera-
ções de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021; e altera 
a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.

[Art. 4º  Fica facultada a concessão de carência, por até 120 (cento e vinte) dias, para novas operações 
de crédito consignado, bem como para as que tenham sido firmadas antes da entrada em vigor desta 
Lei, mantida, em qualquer dos casos, a incidência, durante o período de carência, de juros e demais 
encargos contratados.]

Lei 14.128, de 26 de março de 2021

PROFISSIONAIS DE SAÚDE EXPOSTOS À COVID-19

Dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de 
saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente 
da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto 
a pacientes acometidos pela covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de 
tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanen-
temente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e 
aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito.

[Art. 6º A compensação financeira de que trata esta Lei será paga pelo órgão competente para sua 
administração e concessão com recursos do Tesouro Nacional.]

Lei 14.126, de 22 de março de 2021

VISÃO MONOCULAR

Classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual.

[Art.1º Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os 
efeitos legais.]

Lei 14.124, de 10 de março de 2021

VACINA

Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação 
de bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e 
publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

[Art. 7º Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade com-
petente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar o cumprimento de um ou mais re-
quisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista 
e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º e no § 3º do art. 195 da Constituição 
Federal.] n
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SÚMULAS RECENTES

STF

SÚMULA VINCULANTE 58
IPI
Inexiste direito a crédito presumido de IPI 
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos 
à alíquota zero ou não tributáveis, o que não 
contraria o princípio da não cumulatividade.

SÚMULA VINCULANTE 57
E-readers
A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, 
da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, 
no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e 
dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-
los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), 
ainda que possuam funcionalidades acessórias.

SÚMULA VINCULANTE 56
Regime prisional mais gravoso
A falta de estabelecimento penal adequado não 
autoriza a manutenção do condenado em regime 
prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa 
hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

STJ

SÚMULA 648
Justa causa
A superveniência da sentença condenatória 
prejudica o pedido de trancamento da ação penal 
por falta de justa causa feito em habeas corpus.

SÚMULA 647
Perseguição política
São imprescritíveis as ações indenizatórias por 
danos morais e materiais decorrentes de atos 
de perseguição política com violação de direitos 
fundamentais ocorridos durante o regime militar.

SÚMULA 646 *
FGTS
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para 
fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto 
que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, 
da Lei 8.212/19), em rol taxativo, estão excluídas da 
sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, 
§ 6º, da Lei 8.036/90.

TST

SÚMULA 463
Hipossuficiência econômica
I – A partir de 26 de junho de 2017, para a concessão 
da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, 
basta a declaração de hipossuficiência econômica 
firmada pela parte ou por seu advogado, desde que 
munido de procuração com poderes específicos 
para esse fim (art. 105 do CPC de 2015); II – No caso 
de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é 
necessária a demonstração cabal de impossibilidade 
de a parte arcar com as despesas do processo.

SÚMULA 462
Verbas rescisórias
A circunstância de a relação de emprego ter sido 
reconhecida apenas em juízo não tem o condão de 
afastar a incidência da multa prevista no art. 477, § 
8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas 
quando, comprovadamente, o empregado der causa 
à mora no pagamento das verbas rescisórias.

SÚMULA 461
FGTS
É do empregador o ônus da prova em relação 
à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o 
pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 
373, II, do CPC de 2015).

TRF4

SÚMULA 134
Cumprimento de sentença
A ausência de impugnação pela Fazenda Pública ao 
cumprimento de sentença não enseja a redução pela 
metade dos honorários advocatícios por ela devidos, 
não sendo aplicável à hipótese a regra do art. 90, § 4º, 
combinado com o art. 827, § 1º, ambos do CPC 2015.

SÚMULA 133
Ação coletiva
Na execução ou cumprimento individual de 
sentença proferida em ação coletiva, mesmo na 
vigência do CPC 2015, são cabíveis honorários 
advocatícios, ainda que não-embargadas, mantendo-
se válido o entendimento expresso da Súmula 345 do 
Superior Tribunal de Justiça.
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SÚMULA 132
Pena restritiva de direitos
Na hipótese em que a condenação puder ser 
substituída por somente uma pena restritiva de 
direitos, a escolha entre as espécies previstas em lei 
deve recair, preferencialmente, sobre a de prestação 
de serviços à comunidade, porque melhor cumpre 
a finalidade de reeducação e ressocialização do 
agente.

TRF5

SÚMULA 22
Fator previdenciário
O fator previdenciário incide na aposentadoria 
de professor (art. 201, § 8º, da CF/88; art. 56, da Lei 
8.213/91), salvo em relação ao beneficiário que tenha 
adquirido o direito à jubilação antes da edição da Lei 
9.876/99.

SÚMULA 21
Execução fiscal
Compete às Varas Federais processar e julgar 
as execuções fiscais propostas pela União, suas 
autarquias e empresas públicas, salvo aquelas 
ajuizadas perante a Justiça Estadual, em exercício 
de competência delegada, até 13 de março de 2015.

SÚMULA 20
Imposto de renda
Incide imposto de renda sobre os juros pagos pelas 
cooperativas de crédito aos seus cooperados, mesmo 
em montante inferior a 12% ao ano.

TRT2

SÚMULA 80 *
Intervalo intrajornada
Padece de inconstitucionalidade o art. 16, § 1º, da Lei 
9.695/15, ao prever aos servidores regidos pela CLT 
apenas 45 minutos de intervalo intrajornada para 
duração de trabalho superior a seis horas diárias, na 
medida em que contraria o art. 71, caput, da CLT (norma 
federal, a teor do art. 22, I, da CF), que prevê uma hora 
de intervalo intrajornada nas mesmas circunstâncias.

SÚMULA 79 *
Empréstimo consignado
O saldo de empréstimo consignado contraído pelo 
empregado poderá ser deduzido das suas verbas 
rescisórias até o limite previsto na Lei 10.820/03.

SÚMULA 78 *
Cumulação de adicionais
Os adicionais de periculosidade e insalubridade não 
são cumuláveis, em razão do que dispõe o art. 193, § 
2º, da CLT.

TRT5

SÚMULA 82 *
Legitimidade ativa
A legitimidade ativa para deflagrar a execução 
individual de sentença genérica em ação coletiva, 
quando não há a exibição do rol de substituídos 
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pelo sindicato autor na etapa cognitiva, é pautada 
na prova do enquadramento do empregado nos 
elementos fáticos referenciados no título executivo 
judicial, cumulada com a demonstração de prestação 
de serviços na base territorial da entidade sindical.

SÚMULA 81 *
Advogado empregado
O art. 4º da Lei 9.527/97 exclui os advogados 
empregados da Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento S/A (Embasa), admitidos após aprovação 
no concurso público regulado pelo Edital 1/2009, do 
regime especial de que trata o art. 20 da Lei 8.906/94.

SÚMULA 80 *
CIPA
A estabilidade provisória no emprego, garantida 
ao membro eleito da CIPA, constitui-se como 
garantia necessária ao exercício das suas 
funções em benefício do meio ambiente do 
trabalho. Por conseguinte, uma vez encerrada a 
atividade produtiva para qual a CIPA foi criada, 
permanecendo-se tão somente a atividade 
administrativa da empresa, não há razões para 
subsistir a estabilidade provisória do cipista. 
Inteligência da Súmula 339, II, do TST.

TRT7

SÚMULA 12 *
Gratificação
I – O valor da gratificação a ser incorporado ao 
salário, quando o empregado é destituído de função 
exercida por dez anos ou mais, deve corresponder 
à média ponderada das gratificações recebidas nos 
últimos dez anos. Havendo norma mais favorável 
aplicável ao contrato no que se refere ao cálculo, essa 
terá prevalência. II – O recebimento cumulativo da 
gratificação incorporada com a gratificação de função 
que venha a ser percebida após a incorporação não 
possui amparo jurídico. Nesses casos, o empregado 
tem direito apenas ao recebimento da diferença entre 
a gratificação atual e a parcela incorporada.

SÚMULA 11 *
Sindicato
A ação coletiva ajuizada por sindicato de categoria 
profissional, na qualidade de substituto processual, 

não induz litispendência nem faz coisa julgada em 
relação à reclamação trabalhista individual, por 
inexistir identidade subjetiva.

SÚMULA 10 *
Base de cálculo
A parcela instituída pelo Plano de Cargos 
e Salários do Banco do Brasil denominada 
“Vencimento em Caráter Pessoal do Vencimento 
Padrão” (VCP do VP), como evidenciada em sua 
própria nomenclatura, é parte integrante deste 
último, “Vencimento Padrão” (VP), sendo dele 
mera extensão estabelecida com a finalidade de 
preservar irredutível a percepção remuneratória 
de empregados que, em face da diminuição 
do “quantum” fixado para aquela referência 
estipendiária, por força do novo plano de cargos e 
salários, sofreriam prejuízo salarial. Seu pagamento 
em separado atende apenas a questões de ordem 
operacional inerente à confecção da folha de 
pagamento daquela instituição bancária.

TRT9

SÚMULA 102 *
Atleta profissional
Para fins da contagem do prazo prescricional, 
ainda que firmados contratos sucessivos com o 
atleta profissional, não se reconhece a unicidade 
contratual e incide a prescrição bienal a partir da 
extinção de cada contrato de trabalho, nos termos 
do art. 7º, XXIX, da Constituição da República. 

SÚMULA 101 *
Recebimento de valores
Não é devido acréscimo salarial ao motorista ou 
ao auxiliar de motorista pela tarefa de receber 
valores decorrentes da entrega das mercadorias, e 
transportá-los até o empregador. 

SÚMULA 100 *
Prazo recursal
Publicada a sentença na data em que as partes 
estavam cientes, nos termos da Súmula 197 do TST, 
aí inicia-se a contagem do prazo recursal. Posterior 
intimação, mediante publicação em órgão oficial, 
não altera o marco inicial da contagem daquele 
prazo, que é fatal e peremptório, não suscetível de 
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dilação por vontade das partes ou do juízo, fora dos 
permissivos legais. 

TRT13

SÚMULA 45 *
Auxílio alimentação
O fornecimento de auxílio alimentação ao 
empregado, a título oneroso, com a sua respectiva 
participação no custeio da referida parcela, atrai a 
natureza indenizatória do benefício.

SÚMULA 44 *
Regime jurídico único
A opção do regime estatutário pelo ente federativo 
implica a extinção dos contratos de trabalho, nos 
termos do verbete 382 do TST, independentemente 
de prévio concurso público.

SÚMULA 43 *
Contribuição social
A Justiça do Trabalho não detém competência 
para executar as contribuições sociais devidas a 
terceiros.

TRT17

SÚMULA 58 *
Adicional de atividade de distribuição
Por ostentarem natureza jurídica e motivação 
distintas, são passíveis de cumulação o adicional 
de periculosidade previsto no art. 193, § 4°, da 
CLT e o adicional de atividade de distribuição 
e/ou coleta externa, disciplinado no plano de 
cargos, carreiras e salários de 2008 da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, desde que 
atendidos os requisitos de ambos, visto que o 
primeiro se destina exclusivamente ao empregado 
motociclista, que desempenha a sua atividade 
laborativa submetido a um perigo específico, 
enquanto o segundo (AADC) objetiva valorizar 
todos os agentes de Correios que prestam serviço 
externo em vias públicas, motorizados ou não, em 
permanente sujeição às adversidades climáticas e 
socioambientais.

SÚMULA 57 *
Reflexo de verba trabalhista
Em se tratando de demanda em face do empregador, 
oriunda do contrato de trabalho, a Justiça do 
Trabalho é competente para apreciar pedido de 
reflexos das verbas trabalhistas deferidas nas 
contribuições previdenciárias em favor de entidade 
de previdência complementar.

SÚMULA 56 *
Contrato de locação
Empresa atuante na área de transporte ferroviário 
de passageiros que realiza a locação de vagão para 
fornecimento de refeições é subsidiariamente 
responsável pelos créditos trabalhistas devidos 
aos empregados da locatária (empresa do 
ramo de alimentação), quando demonstrado 
o desvirtuamento do contrato de locação pela 
ingerência da locadora em relação aos serviços e/
ou aos empregados da locatária, ainda que o objeto 
da contratação entre as empresa seja denominado 
como simples locação de carros/vagões. 

TJDFT

SÚMULA 29 *
Alienação fiduciária
Na ação de busca e apreensão não podem ser 
impostas restrições ou condições para a alienação 
do veículo automotor depois da consolidação da 
sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, 
consoante a inteligência dos arts. 2º e 3º, §§ 1º e 2º, do 
Decreto-lei 911/69.

SÚMULA 28 *
Isenção de custas
A isenção de custas previstas nos arts. 1º do Decreto-
lei 500/69 e 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrange o 
cumprimento de sentença requerido pelo Distrito 
Federal que tenha por objeto honorários de 
sucumbência.

SÚMULA 27 *
Qualificadora
Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, 
uma deve ser utilizada para fins de tipificação do 
crime qualificado e as demais na dosimetria da 
pena, seja na pena-base, seja como circunstância 
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agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o 
‘bis in idem’.

TJMG

SÚMULA 78
Suspeição
Deverão ser comunicadas ao Conselho da 
Magistratura as declarações de suspeição, 
dispensadas as de impedimento.

SÚMULA 77
Concurso público
O mandado de segurança que visa à nomeação de 
candidato aprovado em concurso público, no âmbito 
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, 
deve ser impetrado exclusivamente em face do 
governador.

SÚMULA 76
Juizado especial
O incidente de resolução de demandas repetitivas 
poderá ser suscitado com base em demandas 
repetitivas em curso nos juizados especiais.

TJPB

SÚMULA 54 *
Policial militar
Para promoção de 2º sargento ao posto de 1º 
sargento, é exigido o Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargento PM, conforme art. 14, n. 5, do Regulamento 
para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares (R 200), aprovado pelo Decreto Federal 
88.777, de 30 de setembro de 1983.

SÚMULA 53 *
Sargento
Do militar que faz o curso de habilitação ao posto 
de 3º sargento, não se exige um novo curso para sua 
ascensão ao posto de 2º, nem de 1º sargento.

SÚMULA 52
Requisito etário
A exigência de idade mínima para obtenção de 
certificado de conclusão do ensino médio requerido 
com base na proficiência obtida no Exame Nacional 

do Ensino Médio – ENEM viola o art. 208, V, da 
Constituição Federal, bem como os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, pouco 
importando que a restrição etária esteja expressa 
ou implicitamente preceituada por lei ou por ato 
administrativo normativo.

TJPR

SÚMULA 84 *
Ação de cobrança
A competência para o processamento e julgamento 
das ações de cobrança das contribuições instituídas 
pelo Decreto-Lei 4.048/42, promovidas pelo Senai – 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – é da 
Justiça Estadual.

SÚMULA 83 *
Reclamação
Julgada procedente a reclamação, ajuizada com 
fundamento no Código de Processo Civil, o 
tribunal cassará a decisão exorbitante proferida 
e determinará que o órgão originário profira nova 
decisão em observância ao precedente indicado pelo 
acórdão, não sendo cabível o julgamento da causa 
em seu mérito pelo tribunal.

SÚMULA 82
Intimação da sentença
Observadas as regras do art. 392 do CPP, a intimação 
da sentença se fará, alternativamente, ao réu ou ao 
seu defensor constituído quando se livrar solto ou 
sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança, 
ressalvada a necessidade de dupla intimação para 
os casos em que lhe for nomeado defensor dativo ou 
defensor público.

SÚMULA 81 *
Empregado público
É devido o pagamento de Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço aos empregados públicos que 
exerceram cargos em comissão cujos contratos 
tenham sido declarados nulos nos termos do art. 37, 
§ 2º, da Constituição Federal. n

* Súmula editada.  
[Para citá-la, consulte a fonte original.]
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 ADMINISTRATIVO 

EXCLUSÃO DA PM

670.001 Prazo para o servidor 
questionar o ato 
administrativo de demissão 
inicia-se na data em que 
houve a sua exclusão da 
carreira

Apelação – Ato de exclusão das 
fileiras da PMMG – Revisão do ato 
– Prescrição de fundo de direito. 
1 – À revisão do próprio ato de 
exclusão das fileiras da PMMG, 
aplica-se a prescrição do fundo 
de direito prevista no art. 1º do 
Decreto nº 20.910/32 que estabelece 
o prazo qüinqüenal. 2 – O prazo 
prescricional de cinco anos, previsto 
no art. 1º do Decreto nº. 20.910/32, 
para o servidor questionar o 
ato administrativo de demissão 
principia-se na data em que houve 
a sua exclusão da carreira, em 
obediência ao princípio da actio 
nata. Precedentes do STJ.

(TJMG – Ap. Cível n. 5023268-
21.2017.8.13.0145 – 3a. Câm. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Jair Varão – 
Fonte: DJ, 12.03.2021).

GUARDA CIVIL

670.002 É legítima a exclusão 
de candidato por limitação 
etária em concurso público

Agravo de instrumento. 
Concurso público. Guarda Civil 
Metropolitano. Franco da Rocha. 
Exclusão. Limitação etária. 
Possibilidade. Exigência de idade 
máxima prevista no edital e que 
encontra amparo em lei. Ausência 
de ilegalidade no ato administrativo. 
Precedentes. Indeferimento da 
tutela de urgência mantido. Agravo 
não provido.

(TJSP – Ag. de Instrumento n. 
2025392-73.2021.8.26.0000 – 10a. Câm. 
Dir. Públ. – Ac. por maioria – Rel.: 
Des. Marcelo Semer – Fonte: DJ, 
15.03.2021).

TROCA DE CORPO

670.003 O Estado responde 
objetivamente pela troca do 
corpo de bebê natimorto

Constitucional. Administrativo. 
Apelações cíveis. Ação de 
compensação por danos morais. 
Natimorto. Entrega de corpo 
errado aos pais. Danos morais. 
Valor da compensação. Redução. 
Cabimento. Correção monetária 
e juros de mora. Orientação 
consolidada no RE 870.947/se e no 
RESP 1.495.146/mg. Percentual dos 
honorários advocatícios. Fixação 
no mínimo legal. Cabimento. 
Apelação dos autores desprovida. 
Apelação do distrito federal 
parcialmente provida. Sentença 
parcialmente reformada. 1. O 
princípio da proporcionalidade e 
razoabilidade deve ser observado, 
sempre considerando-se, além 
da necessidade de reparação 
dos danos provocados, as 
circunstâncias do caso, a gravidade 
do prejuízo, a situação econômica 
das partes e o caráter pedagogo e 
preventivo, visando a salvaguarda 
de comportamentos futuros 
análogos pela parte responsável 
pelo dano. 1.1. Sopesando tais 
critérios, o valor da compensação 
por danos morais sofridos pelos 
autores, consistente na entrega do 
corpo de outro natimorto para os 
pais, no caso, comporta redução, de 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
para cada autor. 2. Nos termos do 
que foi decidido no RE 870.947/SE 
(objeto de repercussão geral) e no 
REsp 1.495.146/MG (sob o rito do 
art. 1.036 do CPC/15), a correção 
monetária e os juros de mora 
devem ser calculados da seguinte 
forma: a) até dezembro/2002: juros 

de mora de 0,5% ao mês; correção 
monetária de acordo com os 
índices previstos no Manual de 
Cálculos da Justiça Federal, com 
destaque para a incidência do 
IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) 
no período posterior à vigência do 
CC/2002 e anterior à vigência da 
Lei n. 11.960/2009: juros de mora 
correspondentes à taxa Selic, 
vedada a cumulação com qualquer 
outro índice; c) período posterior 
à vigência da Lei n. 11.960/2009: 
juros de mora segundo o índice 
de remuneração da caderneta de 
poupança; correção monetária com 
base no IPCA-E. 3. Não se tratando 
de matéria complexa ou que exigiu 
extensa instrução probatória 
e interposição de recursos ao 
longo do trâmite processual, os 
honorários advocatícios não devem 
ser fixados acima do mínimo legal. 
4. Apelação dos autores desprovida. 
Apelação do réu parcialmente 
provida. Sentença parcialmente 
reformada. 

(TJDFT – Ap. Cível n. 0706790-
06.2018.8.07.0018 – 6a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Alfeu Machado 
– Fonte: DJ, 05.02.2021).

DISPENSA DE LICITAÇÃO

670.004 Urgência autoriza a 
contratação de farmacêutica 
sem concurso público

Agravo de Instrumento. Ação civil 
pública de responsabilidade por 
ato de improbidade administrativa. 
Contratação de farmacêutica sem 
concurso público. Recebimento da 
inicial. Afastado. Contratação com 
dispensa de licitação. Urgência 
na contratação de farmacêutica. 
Única profissional disponível 
na cidade. Necessidade de 
manutenção do fornecimento de 
medicamentos a pessoas carentes. 
Inocorrência de vantagem ou 
favorecimento indevido. Serviço 
efetivamente prestado. Rejeição 
da inicial que se impõe. Recurso 
provido.
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(TJPR – Ag. de Instrumento n. 
0060025-60.2020.8.16.0000 – 5a. Câm. 
Cív. – Ac. unânime – Rel.: Des. Nilson 
Mizuta – Fonte: DJ, 01.03.2021).

NOTA BONIJURIS: Leciona 
Daniel Amorim Assumpção 
Neves: “A exigência do dolo ou 
da má-fé é salutar para evitar 
a aplicação indiscriminada 
e desproporcional das 
sanções de improbidade. 
Isto porque, qualquer deslize 
administrativo, por menor que 
ele seja, poderia configurar 
violação ao princípio da 
legalidade, atraindo a 
incidência das sanções de 
improbidade, o que acarretaria 
insegurança jurídica para os 
agentes públicos. Nesses casos, 
as sanções administrativas 
já seriam suficientes para 
punir os faltosos. Em suma: a 
improbidade não se confunde 
com ilegalidade, exigindo-
se, ainda, a configuração da 
desonestidade do agente 
público” (NEVES, Daniel 
Amorim Assumpção. Manual 
de improbidade administrativa. 
5. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2017).

REVENDA DE VEÍCULO

670.005 Expedição de novo 
certificado de registro de 
veículo é obrigatória na 
transferência de 
propriedade de veículo 
automotor usado 

Administrativo. Mandado de 
Segurança. Recurso Especial. 
Art. 123, I, do Código de Trânsito 
Brasileiro. Aquisição de veículos 
usados para posterior revenda. 
Transferência de propriedade 
para a revendedora. Expedição 
de novo certificado de registro 
de veículos. Obrigatoriedade. 1. A 

transferência de propriedade de 
veículo automotor usado implica, 
obrigatoriamente, na expedição 
de novo Certificado de Registro de 
Veículo – CRV, conforme dispõe o 
art. 123, I, do CTB, ainda quando 
a aquisição ocorra para fins de 
posterior revenda. 2. Recurso 
especial provido, com a consequente 
denegação da segurança.

(STJ – Mand. de Segurança n. 
1.429.799/SP – 1a. T. – Ac. unânime – 
Rel.: Min. Sérgio Kukina – Fonte: DJ, 
08.03.2021).

TOQUE DE RECOLHER

670.006 É improcedente o 
habeas corpus cível em 
desfavor de decisão que 
determina limitação de 
circulação de pessoas em 
razão da pandemia de 
covid-19 

Apelação Cível. Habeas corpus cível 
preventivo. Pandemia Covid-19. 
Decreto municipal nº 8.713/2020 
de Pato Branco. Restrição à 
locomoção das 22h00 às 06h00 a 
partir de 20/06/2020. Legalidade. 
Aplicação concreta do princípio 
da precaução. Medida inquinada 
que tem amparo no art. 3º da lei 
federal 13.979/2020 e visa evitar a 
propagação desenfreada do vírus 
e o colapso da rede hospitalar. 
Interesse coletivo inquestionável. 
Entendimento respaldado pelo 
STF no julgamento da ADI 6431. 
Precedentes desta corte. Sentença 
de denegação da ordem mantida. 
Recurso desprovido.

(TJPR – Ap. Cível n. 0007231-
57.2020.8.16.0131 – 5a. Câm. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Juiz Subst. em 2º 
Grau Rogério Ribas – Fonte: DJ, 
08.03.2021).

JULGAMENTO NO TC

670.007 Tribunais de contas 
possuem o prazo de cinco 
anos para o julgamento da 
legalidade do ato de 

concessão inicial de 
aposentadoria

Processual Civil e Administrativo. 
Recurso Especial. Enunciado 
administrativo n. 2/STJ. Juízo de 
retratação. Servidor público federal. 
Aposentadoria. Ato complexo. 
Confirmação pelo tribunal de 
contas. Decadência. Readequação 
do entendimento. Re 636.553/RS, 
tema 445/STF. Prazo de cinco anos 
para o TCU. Marco inicial. Chegada 
do processo na corte de contas. 
Recursos especiais providos. 1. O 
STF, em julgamento realizado sob 
a sistemática da repercussão geral, 
pacificou o entendimento de que, em 
atenção aos princípios da segurança 
jurídica e da confiança legítima, os 
Tribunais de Contas estão sujeitos 
ao prazo de 5 anos para o julgamento 
da legalidade do ato de concessão 
inicial de aposentadoria, reforma 
ou pensão, a contar da chegada 
do processo à respectiva Corte 
de Contas (Tema 445, RE 636.553/
RS). 2. Contudo, se faz necessário 
o retorno dos autos para perquirir 
a data de chegada do processo ao 
Tribunal de Contas da União, a 
fim de se verificar o prazo entre 
a concessão de aposentadoria e o 
prazo de cinco anos para que o TCU 
proceda o seu registro e, a partir daí, 
observar se houve o transcurso do 
prazo decadencial.3. Exerço juízo de 
retratação, nos termos do art. 1.030, 
II, do CPC/2015, para dar provimento 
aos recursos especiais.

(STJ – Rec. Especial n. 1.506.932/
PR – 2a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Mauro Campbell Marques – Fonte: 
DJ, 08.03.2021).

COBRANÇA DE PEDÁGIO

670.008 Motorista deve ser 
indenizado por acidente 
sofrido por colisão com pneu 
de caminhão na pista em 
rodovia pedagiada

Apelação. Acidente de trânsito. 
Pneu de caminhão na pista. Danos. 
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Indenização. Descrição do acidente 
e dos danos ao veículo consignados 
em boletim de ocorrência policial. 
Sem controvérsia quanto aos fatos. 
Cobrança de pedágio. Relação de 
consumo. Submissão ao Código de 
Defesa do Consumidor. Precedentes 
de Superior Tribunal de Justiça. 
Condições de contrato de concessão 
não são oponíveis aos usuários 
da rodovia. “Res inter alios”. 
Concessionária cobra pedágio e 
responde aos usuários por danos 
que decorram das condições de 
segurança, como pela presença 
de objetos na pista. A simples 
existência da rodovia atrai os 
usuários, que pagam pedágio e têm 
direito a trafegar com segurança. 
Responsabilidade objetiva 
fundada no risco administrativo. 
Constituição Federal, artigo 37, § 6º. 
Precedentes de Superior Tribunal 
de Justiça e Supremo Tribunal 
Federal. A despeito das condições 
do contrato de concessão, tem 
obrigação para com os usuários 
de monitoramento permanente, 
com câmaras de vigilância, de toda 
a extensão da rodovia. Inspeção 
regular e culpa de terceiro que não 
excluem a responsabilidade da 
concessionária. Não configurada 
hipótese de culpa exclusiva nem 
concorrente da vítima, caso 
fortuito ou força. Patente o nexo 
de causalidade do acidente com o 
obstáculo imprevisto na pista. Dano 
de grande monta, com indicação de 
perda total pela perícia. Indenização 
pelo valor de mercado do veículo, 
de R$ 36.256,00, mais despesas 
comprovadas com transporte e 
guincho, no valor de quatrocentos 
reais. Sem motivo de redução dos 
honorários advocatícios a cargo 
da apelante, fixados em quinze 
por cento do valor da condenação, 
que são majorados para vinte por 
cento, pelo trabalho e sucumbência 
em grau de recuso. Recurso não 
provido, com determinação.

(TJSP – Ap. Cível n. 1026730-
85.2018.8.26.0071 – 12a. Câm. Dir. 
Públ. – Ac. unânime – Rel.: Des. 

Edson Ferreira – Fonte: DJ, 
15.03.2021).

TEORIA OBJETIVA

670.009 Concessionária de 
serviço público deve 
indenizar por fornecimento 
insuficiente de água

Apelação Cível. Direito 
administrativo. Direito do 
Consumidor. Preliminares 
de cerceamento ao direito de 
defesa e de ilegitimidade ativa 
rejeitadas. Responsabilidade civil. 
Concessionária de serviços públicos. 
Teoria objetiva. Disponibilização 
ineficiente dos serviços de água. 
Interrupção durante longo período. 
Caso fortuito ou força maior não 
configurado. Dever indenizatório 
caracterizado. Danos morais. 
Valor da reparação. Juros de mora. 
Termo inicial. Data da citação. – A 
produção de provas é orientada à 
demonstração dos fatos alegados 
pelas partes no processo. Consiste 
em ferramenta destinada ao 
Juiz, com finalidade precípua 
de propiciar a formação de seu 
convencimento para a devida 
solução da controvérsia deduzida 
em juízo, conforme disposto no art. 
370 do Código de Processo Civil. – 
Sendo desnecessária a produção 
de prova pericial para a solução 
do litígio, o seu indeferimento não 
constitui cerceamento ao direito de 
defesa. – Existindo nos autos provas 
de que a parte autora, à época dos 
fatos noticiados na peça de ingresso, 
era usuária dos serviços prestados 
pela concessionária de serviços 
públicos e residia no Município 
de Nanuque, demonstrada está 
a sua legitimidade para figurar 
no polo processual ativo desta 
ação indenizatória. – Cuidando-se 
de relação de consumo, objetiva 
é a responsabilidade civil da 
concessionária de serviços públicos, 
aplicando-se a regra do art. 14 
da Lei nº 8.078/90. – Verificada a 
prestação defeituosa de serviços, 
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Indenização. Descrição do acidente 
e dos danos ao veículo consignados 
em boletim de ocorrência policial. 
Sem controvérsia quanto aos fatos. 
Cobrança de pedágio. Relação de 
consumo. Submissão ao Código de 
Defesa do Consumidor. Precedentes 
de Superior Tribunal de Justiça. 
Condições de contrato de concessão 
não são oponíveis aos usuários 
da rodovia. “Res inter alios”. 
Concessionária cobra pedágio e 
responde aos usuários por danos 
que decorram das condições de 
segurança, como pela presença 
de objetos na pista. A simples 
existência da rodovia atrai os 
usuários, que pagam pedágio e têm 
direito a trafegar com segurança. 
Responsabilidade objetiva 
fundada no risco administrativo. 
Constituição Federal, artigo 37, § 6º. 
Precedentes de Superior Tribunal 
de Justiça e Supremo Tribunal 
Federal. A despeito das condições 
do contrato de concessão, tem 
obrigação para com os usuários 
de monitoramento permanente, 
com câmaras de vigilância, de toda 
a extensão da rodovia. Inspeção 
regular e culpa de terceiro que não 
excluem a responsabilidade da 
concessionária. Não configurada 
hipótese de culpa exclusiva nem 
concorrente da vítima, caso 
fortuito ou força. Patente o nexo 
de causalidade do acidente com o 
obstáculo imprevisto na pista. Dano 
de grande monta, com indicação de 
perda total pela perícia. Indenização 
pelo valor de mercado do veículo, 
de R$ 36.256,00, mais despesas 
comprovadas com transporte e 
guincho, no valor de quatrocentos 
reais. Sem motivo de redução dos 
honorários advocatícios a cargo 
da apelante, fixados em quinze 
por cento do valor da condenação, 
que são majorados para vinte por 
cento, pelo trabalho e sucumbência 
em grau de recuso. Recurso não 
provido, com determinação.

(TJSP – Ap. Cível n. 1026730-
85.2018.8.26.0071 – 12a. Câm. Dir. 
Públ. – Ac. unânime – Rel.: Des. 

Edson Ferreira – Fonte: DJ, 
15.03.2021).

TEORIA OBJETIVA

670.009 Concessionária de 
serviço público deve 
indenizar por fornecimento 
insuficiente de água

Apelação Cível. Direito 
administrativo. Direito do 
Consumidor. Preliminares 
de cerceamento ao direito de 
defesa e de ilegitimidade ativa 
rejeitadas. Responsabilidade civil. 
Concessionária de serviços públicos. 
Teoria objetiva. Disponibilização 
ineficiente dos serviços de água. 
Interrupção durante longo período. 
Caso fortuito ou força maior não 
configurado. Dever indenizatório 
caracterizado. Danos morais. 
Valor da reparação. Juros de mora. 
Termo inicial. Data da citação. – A 
produção de provas é orientada à 
demonstração dos fatos alegados 
pelas partes no processo. Consiste 
em ferramenta destinada ao 
Juiz, com finalidade precípua 
de propiciar a formação de seu 
convencimento para a devida 
solução da controvérsia deduzida 
em juízo, conforme disposto no art. 
370 do Código de Processo Civil. – 
Sendo desnecessária a produção 
de prova pericial para a solução 
do litígio, o seu indeferimento não 
constitui cerceamento ao direito de 
defesa. – Existindo nos autos provas 
de que a parte autora, à época dos 
fatos noticiados na peça de ingresso, 
era usuária dos serviços prestados 
pela concessionária de serviços 
públicos e residia no Município 
de Nanuque, demonstrada está 
a sua legitimidade para figurar 
no polo processual ativo desta 
ação indenizatória. – Cuidando-se 
de relação de consumo, objetiva 
é a responsabilidade civil da 
concessionária de serviços públicos, 
aplicando-se a regra do art. 14 
da Lei nº 8.078/90. – Verificada a 
prestação defeituosa de serviços, 
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especialmente em virtude da 
ausência de manutenção, pela 
concessionária, de conjunto 
de reserva de moto-bomba 
para a captação de águas, o 
que interrompeu, por período 
considerável, o abastecimento 
da população do Município de 
Nanuque, faz jus o consumidor 
à reparação pelos danos morais 
suportados. – Na mensuração do 
“quantum” reparatório dos danos 
morais, deve o Julgador se ater 
aos critérios de razoabilidade 
e proporcionalidade, para 
que a medida não represente 
enriquecimento sem causa da parte 
que busca a indenização, bem como 
para que seja capaz de atingir seu 
caráter pedagógico, coibindo a 
prática reiterada da conduta lesiva 
por seu causador. – Cuidando-se de 
responsabilidade civil contratual, o 
termo inicial para a contagem dos 
juros de mora é a data da citação.

(TJMG – Ap. Cível n. 0044408-
44.2018.8.13.0443 – 4a. Câm. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Desa. Ana Paula 
Caixeta – Fonte: DJ, 12.03.2021).

NOTA BONIJURIS: A respeito 
do assunto, já se manifestou 
o TJMG: “Apelação Cível. 
Responsabilidade civil. 
Indenização por danos 
morais. Ilegitimidade ativa 
de alguns autores. Prestação 
de serviços de fornecimento 
de água. Copasa. Interrupção 
do fornecimento de água. 
Vazamento no sistema 
de abastecimento. Falha 
na prestação de serviços. 
Indenização por danos 
morais. Cabimento. – Ausente 
demonstração de vínculo 
jurídico entre parte dos autores 
e a requerida em relação 
aos fatos que constituem a 
causa de pedir, por não terem 
demonstrado ser moradores 
dos bairros que sofreram de 
falta de água em decorrência 
dos fatos noticiados, deve ser

reconhecido lhes faltar 
legitimidade ativa para 
a demanda.  – Configura 
relação de consumo o 
vínculo estabelecido 
entre a concessionária de 
serviço público e o usuário, 
destinatário final do serviço. 
– Na situação de serviço falho 
ou deficiente, consubstanciado 
na falta de água que persistiu 
por vários dias, recai sobre 
a prestadora de serviços o 
ônus de comprovar que a 
situação decorreu de evento 
imprevisível e inevitável 
ou de culpa exclusiva da 
própria vítima. – A falta de 
abastecimento do reservatório 
de água atribuído a vazamento 
na tubulação não isenta 
a prestadora de serviços 
da responsabilidade civil 
pelos resultados danosos 
decorrentes, tendo o dever de 
manutenção do equipamento 
e fiscalização, além de reparar 
eventuais defeitos com a 
eficiência e a celeridade que 
a situação demandava. – Os 
danos morais decorrem dos 
transtornos, constrangimentos 
e privações de necessidades 
básicas geradas pela falta de 
água nas moradias, devendo 
ser considerado o período 
em que os consumidores 
ficaram providos do serviço. – 
Preliminar suscitada de ofício. 
– Recurso provido” (TJMG – 
Apelação Cível 1.0024.13.028418-
5/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa 
Combat, 4ª Câmara Cível, 
julgamento em 03/07/2014, 
publicação da súmula em 
11/07/2014).

CONCURSO PÚBLICO

670.010 Candidato aprovado 
em concurso público deve 
ser nomeado quando 
demonstrada contratação 

por meio de PSS para o 
mesmo cargo

Apelação Cível. Ação ordinária. 
Concurso público para o 
provimento de cargo de docentes 
no departamento de educação 
física regido pelo edital nº 02/2016. 
Candidato aprovado dentro do 
número de vagas ofertadas (1º lugar). 
Prazo de validade do concurso não 
expirado. Pedido de nomeação em 
razão da contratação de profissional 
temporário por PSS para a mesma 
função. Preterição configurada. 
Repercussão geral no RE 837.311/
PI. Honorários recursais fixados. 
Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR – Ap. Cível n. 0003347-
65.2020.8.16.0019 – 5a. Câm. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Luiz Mateus de 
Lima – Fonte: DJ, 09.03.2021).

 CIVIL 

RELAÇÃO DE CONSUMO

670.011 Cliente de agência 
bancária que estaciona seu 
veículo no pátio do banco e é 
assaltado deve ser 
indenizado

Apelação cível. Ação de 
responsabilidade civil com pedido 
de indenização por danos materiais 
e morais. Assalto de cliente no 
estacionamento da agência 
bancária. Sentença de procedência. 
Apelo 1 inaplicabilidade do CDC. 
Não acolhimento. Relação de 
consumo evidenciada. Inocorrência 
de falha na prestação do serviço. 
Afastamento. Instituição financeira 
que não se desincumbiu de 
provar que o evento ocorreu por 
culpa exclusiva do consumidor 
ou de terceiro. Dever de guarda e 
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segurança. Indenização devida. 
Minoração dos danos morais. 
Acolhimento. Verba fixada com 
parâmetro nos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. 
Apelo 2. Majoração do valor fixado 
ao prejuízo extrapatrimonial. 
Inviabilidade. Termo inicial dos 
juros de mora. Incidência a partir 
da citação. Relação contratual. Não 
acolhimento. Decisão parcialmente 
reformada. Apelo 1 conhecido e 
parcialmente provido. Apelo 2 
conhecido e não provido.

(TJPR – Ap. Cível n. 0011152-
31.2017.8.16.0001 – 9a. Câm. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Arquelau 
Araujo Ribas – Fonte: DJ, 31.08.2020).

NOTA BONIJURIS: Sílvio de 
Salvo Venosa leciona que: “Assim 
como em relação ao produto, 
o serviço defeituoso deve ser 
examinado no momento em 
que é prestado. O serviço é 
defeituoso quando não fornece 
segurança para o consumidor. 
Os defeitos de serviço podem 
decorrer de concepção ou de 
execução indevidas. Seu campo 
de atuação é muito amplo, 
do serviço mais simples de 
um encanador ou eletricista 
ao mais complexo serviço 
proporcionado por clínicas e 
hospitais e pelas instituições 
financeiras e administradoras 
de cartão de crédito” (VENOSA, 
Sílvio de Salvo. Direito Civil. 
Nova edição. Volume 4. 
Responsabilidade Civil. Atlas: 
São Paulo. 2009. Página 243).

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

670.012 Para garantir 
sobrevivência de idoso, é 
possível limitar descontos 
em conta que recebe BPC

Direito civil e bancário. Operações 
de crédito pessoal. Desconto das 
parcelas em conta corrente na qual 

recebido benefício de prestação 
continuada de assistência social ao 
idoso – BPC. Pedido de limitação 
dos descontos. Acolhimento. 
Verba destinada essencialmente à 
sobrevivência do idoso. Princípio da 
dignidade da pessoa humana. Resp 
1.555.722⁄sp. Distinguishing. 1. Ação 
ajuizada em 08⁄09⁄2017. Recurso 
especial interposto em 20⁄05⁄2019 e 
concluso ao Gabinete em 28⁄08⁄2019. 
2. O propósito recursal consiste em 
dizer acerca da possibilidade de 
limitação dos descontos efetuados 
por instituição financeira na conta 
bancária mantida pelo recorrido, 
na qual é depositado Benefício 
de Prestação Continuada de 
Assistência Social ao Idoso. 3. 
Segundo o entendimento firmado 
pela 2ª Seção no REsp 1.555.722⁄SP 
(DJe de 25⁄09⁄2018), os descontos 
de parcelas de empréstimos em 
conta corrente, ainda que usada 
para recebimento de salário, são 
lícitos – desde que autorizados pelo 
correntista – e não comportam 
limitação por analogia à hipótese de 
consignação em folha de pagamento 
de que trata a Lei 10.820⁄2003. 4. 
Hipótese dos autos que, todavia, 
não trata do recebimento de 
verbas salariais, mas do Benefício 
de Prestação Continuada de 
Assistência Social ao Idoso, que tem 
por objetivo suprir as necessidades 
básicas de sobrevivência do 
beneficiário, dando-lhe condições de 
enfrentamento à miséria, mediante 
a concessão de renda mensal 
equivalente a 1 (um) salário mínimo. 
5. Necessário distinguishing do caso 
concreto para acolher o pedido de 
limitação dos descontos na conta 
bancária onde recebido o BPC, 
de modo a não privar o idoso de 
grande parcela do benefício que, 
já de início, era integralmente 
destinado à satisfação do mínimo 
existencial. Ponderação entre o 
princípio da autonomia da vontade 
privada e o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 6. Consoante 
o disposto no art. 3º da Resolução 
BACEN nº 3.695, de 26⁄03⁄2009 (atual 

art. 6º da Resolução BACEN nº 
4.771, de 23⁄12⁄2019), a autorização de 
desconto de prestações em conta 
corrente é revogável. Assim, não há 
razoabilidade em se negar o pedido 
do correntista para a limitação dos 
descontos ao percentual de 30% 
do valor recebido a título de BPC; 
afinal, o que é válido para o mais, 
deve necessariamente sê-lo para 
o menos (a maiori, ad minus). 7. 
Recurso especial conhecido e não 
provido.

(STJ – Rec. Especial n. 1.834.231/
MG – 3a. T. – Ac. unânime – Rel.: 
Min. Nancy Andrighi – Fonte: DJ, 
18.12.2020).

GASOLINA ADULTERADA

670.013 Demonstração do 
nexo causal entre os 
problemas mecânicos 
apresentados pelo 
automóvel e a má qualidade 
do combustível utilizado no 
abastecimento justifica a 
responsabilidade objetiva do 
fornecedor 

Civil. Anúncio de caixas de som 
automotivas na internet. Preço 
ínfimo. Constatação do erro 
grosseiro e substancial no preço 
promocional do produto ofertado. 
Ausência de vinculação à oferta. 
Predominância do princípio da 
boa-fé objetiva. Recurso improvido. 
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente 
em que pleiteia o cumprimento 
da oferta veiculada no site da 
primeira requerida: caixas de som 
automotivas (02 Par (sic), Kit 2 
Vias, Pioneer, 6 polegadas, 200w + 
Módulo Amplificador Stetsom), com 
98% de desconto, pelo valor final 
de R$ 4,77, acrescido de R$ 56,97, a 
título de frete, além da reparação 
dos danos morais decorrentes do 
cancelamento da compra de seis 
itens do produto. II. A questão de 
direito material deve ser dirimida 
à luz das normas protetivas do 
CDC (artigos 6º e 14). III. Certo é 
que a informação ou publicidade 
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suficientemente precisa, veiculada 
na internet, obriga o fornecedor 
que a fizer veicular ou que dela se 
utilizar e integra o contrato que vier 
a ser celebrado (CDC, art. 30). IV. No 
entanto, essa regra não comporta 
incidência se cumprimento da 
oferta a preço ínfimo (seis unidades 
adquiridas) violar a boa-fé objetiva 
esperada entre as partes dos 
negócios jurídicos dessa natureza 
(CC, art. 422) a ponto de propiciar 
enriquecimento sem causa em 
prol do consumidor. V. Isso porque, 
dessa norma do Código Civil se 
pode extrair que a cada direito há 
limitações éticas-sociais que lhe 
são imanentes. Trata-se, pois, de 
princípio predominante a qualquer 
pessoa que, no exercício de seus 
direitos ou no cumprimento de suas 
obrigações, deve atuar de acordo 
com a probidade e a boa-fé objetiva. 
VI. No caso concreto, constata-se o 
erro grosseiro do preço do produto 
ofertado (cerca de 100% de desconto 
e de valor menor que o próprio 
frete), o qual resultaria evidente 
a qualquer consumidor médio 
do e-commerce, dado que o valor 
original constante site (R$ 477,00) 
seria compatível à média dos preços 
veiculados em outros sítios (Id 
21190380). VII. Por isso, o princípio 
da vinculação à oferta não socorre 
ao consumidor cuja compra foi 
cancelada (mediante o reembolso 
dos valores pagos), se os valores da 
oferta se revelam muito abaixo dos 
preços do mercado, pena de violação 
do princípio da boa-fé objetiva. 
Precedentes: Juizados Especiais do 
TJDFT, 1ª Turma Recursal, acórdão 
n. 1285531 e 3ª Turma Recursal, 
acórdão n.966453. VIII. Lado outro, 
não há falar em ofensa a direito 
da personalidade do consumidor 
apta a fundamenta a reparação 
extrapatrimonial, se violado o 
princípio da boa-fé objetiva. IX. 
Recurso conhecido e improvido. 
Condenado o recorrente ao 
pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios (10% 
do valor da causa). Suspensa 

a exigibilidade em razão da 
gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, 
artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3º). 

(TJDFT – Rec. Inominado n. 
0704140-09.2020.8.07.0020 – 3a. T. Rec. 
– Ac. unânime – Rel.: Des. Fernando 
Antônio Tavernard Lima – Fonte: 
DJ, 10.02.2021).

DIREITOS AUTORAIS

670.014 Emissora de TV não 
pagará indenização por 
vinheta que passou a 
identificar emissora

Direitos autorais. Recurso especial. 
Ação indenizatória. 1. Embargos 
de declaração rejeitados. Alegação 
de violação dos arts. 458 e 535 do 
CPC⁄1973. Ausência de violação. 
Suficiência na fundamentação. 2. 
Tutela da boa-fé objetiva. Supressio. 
Aplicabilidade no âmbito dos 
direitos autorais. Possibilidade. 
Compatibilização com princípios 
e direitos especiais. 3. Formação 
de legítima expectativa em razão 
da conduta recíproca e reiterada. 
4. Recurso especial desprovido. 
1. Não viola os arts. 458 e 535 do 
CPC⁄1973 o acórdão que declina, 
de forma expressa e coerente, os 
fundamentos suficientes adotados 
como razão de decidir, ainda que 
não se manifeste sobre cada uma 
das teses suscitadas pelas partes. 
2. O mero inconformismo da parte 
com o julgamento contrário à sua 
pretensão não caracteriza falta 
de prestação jurisdicional. 3. A 
suppressio, regra que se desdobra 
do princípio da boa-fé objetiva, 
reconhece a perda da eficácia 
de um direito, longamente não é 
exercido ou observado, do qual se 
extrai uma legítima expectativa 
para a contraparte. 4. O caráter 
subsidiário e complementar da 
suppressio viabiliza sua aplicação 
sempre que o prazo legal de 
prescrição e decadência for 
inexistente ou insuficiente para 
assegurar a proteção ao princípio 
da boa-fé objetiva. 5. O exercício 

de posições jurídicas, mesmo 
no âmbito dos direitos autorais, 
encontra-se limitado pela boa-fé 
objetiva, impondo-se a todas as 
partes o dever de conduta ética, leal 
e conformada às normas jurídicas 
impositivas. 6. No caso concreto, 
foi reconhecida a existência de 
contrato válido entre as partes 
acerca da utilização gratuita de 
vinhetas protegidas pelos direitos 
de autor, uma vez que, á época dos 
fatos, não havia exigência legal 
quanto à forma escrita. O acordo 
foi observado pelas partes, de modo 
pacífico e tranquilo, ao longo de 
mais de 4 (quatro) décadas, com 
convivência amistosa entre elas. 
A modificação de comportamento 
abrupta por uma das partes não 
condiz com a boa-fé objetiva, 
fazendo incidir a suppressio, a 
despeito da vitaliciedade dos 
direitos autorais. 7. Recurso especial 
desprovido.

(STJ – Rec. Especial n. 1.643.203/
RJ – 3a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Marco Aurélio Bellizze – Fonte: DJ, 
01.12.2020).

VIAGEM

670.015 Consumidor é 
indenizado por falha na 
prestação do serviço após o 
cancelamento de viagem em 
razão da pandemia de 
covid-19

Recurso inominado. Matéria 
residual. Ação de indenização 
por danos morais e materiais. 
Reservas em hotel. Cancelamento 
da viagem em razão da pandemia da 
Covid-19. Descaso no atendimento 
administrativo quando solicitado 
cancelamento e reembolso. Falha 
na prestação de serviços. Dano 
moral configurado. Quantum 
indenizatório de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) que não comporta 
redução. Sentença mantida. Recurso 
conhecido e desprovido.

(TJPR – Rec. Inominado n. 
0011696-53.2020.8.16.0182 – 1a. T. 
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EMENTÁRIO TITULADO

Rec. – Ac. unânime – Rel.: Juíza 
Subst. em 2º Grau Maria Fernanda 
Scheidemantel Nogara Ferreira da 
Costa – Fonte: DJ, 09.03.2021). 

EXECUÇÃO FRUSTRADA

670.016 Pedido de falência 
fundado na tríplice omissão, 
configurada quando o 
devedor não paga nem 
deposita ou nomeia bens à 
penhora, dispensa o 
esgotamento dos meios para 
a satisfação da dívida

Apelação Cível. Direito empresarial. 
Direito processual civil. Falência. 
Preliminar. Julgamento pelo 
Nupmeta. Princípio do juízo 
natural. Afastada. Mérito. 
Lei 11.101/2005. Decretação da 
falência. Requisitos. Tríplice 
omissão. Execução frustrada. 
Comprovada. Esgotamento dos 
meios de execução. Desnecessidade. 
Insolvência jurídica. Demonstrada. 
Recurso conhecido e provido. 
Sentença reformada. 1. Os princípios 
e dispositivos constitucionais não 
devem ser analisados de forma 
isolada. O princípio do juízo natural 
objetiva evitar julgamento por 
tribunal de exceção, configurando 
discriminação de feitos ou partes. 
A designação de julgamento por 
Núcleo de Gestão de Metas não 
viola tal princípio nem configura 
inconstitucionalidade, pois, observa 
o princípio da celeridade e da 
duração razoável do processo. 1.1. 
Ausente qualquer comprovação 
de prejuízo pela parte, não há que 
se falar em violação do princípio 
da identidade física do juízo. 
Preliminar afastada. 2. Nos termos 
do artigo 94 da Lei de Falências, 
para a decretação da falência do 
devedor nos casos em que o pedido 
está fundamentado na conduta do 
executado por qualquer quantia 
líquida, não paga, não deposita 
e não nomeia à penhora bens 
suficientes dentro do prazo legal, 
exige-se que o pleito de falência seja 

instruído com certidão expedida 
pelo juízo em que se processa a 
execução. 3. No caso em análise, os 
autores demonstraram que foram 
efetuadas tentativas infrutíferas 
de obtenção de bens da empresa 
devedora, configurando a tríplice 
omissão, ou seja, ausência de 
pagamento, depósito ou indicação 
de bens à penhora, na satisfação da 
dívida executada no Cumprimento 
de Sentença em discussão. 4. Quanto 
à necessidade de esgotamento dos 
meios de satisfação do débito, esse 
Tribunal possui jurisprudência que 
desnecessário para o deferimento 
da falência quando demonstrada a 
tríplice omissão da parte devedora. 
5. Comprovada a frustração do 
cumprimento de sentença em 
que os apelantes atuam como 
exequentes e a ré como executada 
em razão da insolvência jurídica 
da ré, deve o pedido de falência 
ser deferido. 6. Recurso conhecido. 
Preliminar rejeitada. No mérito, 
recurso provido. Sentença 
reformada.

(TJDFT – Ap. Cível n. 0708944-
69.2019.8.07.0015 – 1a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Rômulo 
de Araújo Mendes – Fonte: DJ, 
02.02.2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL

670.017 Fraude em 
portabilidade de empréstimo 
impõe responsabilização 
solidária das instituições 
envolvidas

Recurso especial. Direito do 
consumidor. Responsabilidade 
civil. Portabilidade de operações 
de crédito. 1. Violação do art. 
1.022 do CPC 2015. Alegação 
genérica. Súmula n. 284⁄STF. 
2. Honorários advocatícios 
recursais aplicados pelo juízo de 
primeiro grau em julgamento de 
aclaratórios. Afastamento pelo 
acórdão de origem. Pretensão 
de restabelecimento. Ausência 
de indicação de dispositivo 
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CIVIL

legal violado. Fundamentação 
deficiente. Súmula n. 284⁄STF. 3. 
Acórdão recorrido fundamentado 
exclusivamente em circunstâncias 
fático-probatórias. Reexame inviável 
em recurso especial. Súmula n. 
7⁄STJ. 4. Responsabilidade objetiva 
do fornecedor. Solidariedade 
entre os integrantes da cadeia de 
consumo. Fraude reconhecida 
pelo acórdão recorrido. Defeito no 
serviço. Responsabilidade solidária 
entre as instituições financeiras 
envolvidas na transferência da 
operação e compartilhamento de 
dados do consumidor. 5. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, 
nessa extensão, provido. 1. Discute-
se a responsabilidade civil das 
instituições financeiras envolvidas 
em operação de portabilidade de 
empréstimo consignado realizada 
mediante fraude. 2. É deficiente 
a fundamentação do recurso 
especial em que a alegação de 
violação do art. 1.022 do CPC⁄2015 
se faz de forma genérica, sem a 
demonstração exata dos pontos 
pelos quais o acórdão tornou-se 
omisso, contraditório ou obscuro; 
bem como o recurso especial 
interposto sem a indicação precisa 
do dispositivo legal violado. 
Aplica-se, na hipótese, o óbice da 
Súmula n. 284⁄STF. 3. As questões 
relativas à responsabilização civil 
do Banco Cetelem S.A. ao dano 
moral e ao caráter protelatório 
de recurso foram apreciadas pelo 
Tribunal de origem por meio da 
exclusiva análise do contexto fático-
probatório dos autos, de modo que 
a alteração das suas conclusões 
não prescinde do vedado reexame 
de fatos e provas (Súmula n. 7⁄STJ). 
4. O instituto da portabilidade, 
regulamentado à época dos fatos 
pela Resolução CMN n. 3.401⁄2006, 
estabelecia o dever do credor 
original de assegurar a possibilidade 
de quitação da operação de 
crédito por outra instituição 
financeira, bem como com ela 
compartilhar os dados bancários 
necessários à transferência do 

crédito, mediante requerimento e 
autorização do cliente titular. 5. As 
instituições financeiras envolvidas 
na operação de portabilidade, 
ainda que concorrentes, passam 
a integrar uma mesma cadeia de 
fornecimento, impondo-se a ambas 
o dever de apurar a regularidade do 
consentimento e da transferência 
da operação, recaindo sobre elas 
a responsabilidade solidária em 
relação aos danos decorrentes de 
falha na prestação do serviço. 6. “As 
instituições financeiras respondem 
objetivamente pelos danos gerados 
por fortuito interno relativo a 
fraudes e delitos praticados por 
terceiros no âmbito de operações 
bancárias” (Súmula n. 479⁄STJ). 7. 
Reconhecida a fraude na assinatura 
do contrato que deu ensejo à 
operação de portabilidade, impõe-
se a restituição do consumidor ao 
status quo ante, sem, contudo, se 
olvidar dos fatos ocorridos ao longo 
da tramitação processual. 8. No caso 
concreto, o consumidor manteve 
o pagamento das prestações 
mensais no decorrer do processo, 
de modo que a dívida originária 
estaria extinta pelo pagamento. 
Nessa hipótese, o restabelecimento 
do contrato original resulta na 
transferência para o consumidor 
de responsabilidade e encargo, que 
não lhe pertence, de regularizar 
a situação financeira decorrente 
da própria falha do serviço, o que 
nem mesmo é objeto da presente 
demanda. 9. Recurso especial 
parcialmente conhecido e, nessa 
extensão, provido. 

(STJ – Rec. Especial n. 1771984/
RJ – 3a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Marco Aurélio Bellizze – Fonte: DJ, 
29.10.2020).

NOTA BONIJURIS: Esclarece 
a lição de Sérgio Cavalieri Filho 
(Programa de responsabilidade 
civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 
2014 p. 544): “Pela teoria do 
risco do empreendimento, todo 
aquele que se disponha a

exercer alguma atividade no 
mercado de consumo tem 
o dever de responder pelos 
eventuais vícios ou defeitos 
dos bens e serviços fornecidos, 
independentemente da culpa. 
Este dever é imanente ao 
dever de obediência às normas 
técnicas e de segurança, bem 
como aos critérios de lealdade, 
quer perante os bens e serviços 
ofertados, quer perante os 
destinatários dessas ofertas. 
A responsabilidade decorre 
do simples fatos de dispor-se 
alguém a realizar atividade de 
produzir, estocar, distribuir 
e comercializar produtos 
ou executar determinados 
serviços

De fato, constitui dever de 
toda e qualquer instituição 
financeira a manutenção de 
quadro específico para detectar 
fraudes, em razão da natureza 
da atividade desenvolvida 
em mercado, a qual induz a 
responsabilidade pelo risco 
do empreendimento, como 
reiteradamente afirmado por 
esta Corte Superior, nos termos 
do Enunciado 479 da Súmula do 
STJ: ‘As instituições financeiras 
respondem objetivamente 
pelos danos gerados por 
fortuito interno relativo a 
fraudes e delitos praticados 
por terceiros no âmbito de 
operações bancárias’.”

CACHORRO

670.018 Proprietário de 
animal deve indenizar por 
mordida

Apelação Cível – Ação de 
indenização por danos morais e 
materiais – Sentença de parcial 
procedência – Responsabilidade 
civil por dano causado por animal 
– Mordida de cachorro – Art. 936 
do CC – Síndrome pós-trombótica 
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O condomínio não precisa mais se 

preocupar com a emissão dos boletos, 

controle dos pagamentos e cobrança 

dos inadimplentes. 

A COBRANÇA GARANTIDA 

É BOA PARA TODOS. 

RECEBIMENTO 

DE 100% DA 

RECEITA GARANTIDO 

EM CONTRATO.

Com a Garante RP o condomínio conta 

com a garantia das taxas condominiais 

e o fluxo de caixa está sempre 

regularizado, mês a mês.

MORAR EM 

CONDOMÍNIO 

GARANTIDO TEM

Muito + Vantagens

http://www.garanterp.com.br/
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decorrente do ataque – Prolongado 
tratamento – Nexo causal 
configurado – Dano moral presente – 
Quantum indenizatório – Minoração 
– Lucros cessantes – Recebimento 
de benefício previdenciário que 
não obsta a indenização – Verbas 
independentes e autônomas 
– Sucumbência – Autora que 
decaiu em parte de seus pedidos – 
Necessária redistribuição – Sentença 
reformada em parte. Recurso 
conhecido e parcialmente provido.

(TJPR – Ap. Cível n. 0033445-
76.2010.8.16.0021 – 8a. Câm. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Juiz Subst. em 2º 
Grau Ademir Ribeiro Richter – 
Fonte: DJ, 06.11.2020). 

JOGADOR DE FUTEBOL

670.019 Autorização judicial 
é dispensável para a validade 
de contratos de gestão de 
carreira e de agenciamento 
de atleta profissional 
celebrados por 
relativamente incapaz 
assistido pelos pais ou 
responsável legal

Recurso Especial. Civil. 
Contrato de gestão de carreira 
e de agenciamento de jogador 
profissional de futebol. Negativa 
de prestação jurisdicional. 
Não ocorrência. Hipótese de 
emancipação legal caracterizada. 
Relação empregatícia. Art. 
5º, parágrafo único, V, do CC. 
Desnecessidade de autorização 
judicial. Aferição da validade 
dos contratos à luz do art. 1.691 
do CC. Impossibilidade. Filho 
emancipado. Aplicação da Lei Pelé. 
Descabimento. Ato jurídico perfeito. 
Contrato de gerenciamento de 
carreira. Atleta profissional menor 
de dezoito anos. Validade. Recurso 
especial de Traffic Talentos e 
Marketing Esportivo Ltda. – EPP e F. 
A. A. pena provido e recurso especial 
de GR2 Gestão e Marketing Ltda. E 
G. M. massa parcialmente provido. 
1. O propósito recursal consiste 

em definir, além da negativa 
de prestação jurisdicional, se a 
autorização judicial é pressuposto 
de validade de contratos de gestão 
de carreira e de agenciamento de 
jogador profissional de futebol 
celebrados por atleta relativamente 
incapaz devidamente representado 
pelos pais ou responsável legal. 
2. Verifica-se que o Tribunal de 
origem analisou todas as questões 
relevantes para a solução da lide, de 
forma fundamentada, não havendo 
falar em negativa de prestação 
jurisdicional. 3. A emancipação 
legal proveniente de relação 
empregatícia, prevista no art. 5º, 
parágrafo único, V, parte final, do 
CC⁄2002, pressupõe: i) que o menor 
possua ao menos dezesseis anos 
completos; ii) a existência de vínculo 
empregatício; e iii) que desse liame 
lhe sobrevenha economia própria. 4. 
Por decorrer diretamente do texto 
da lei, essa espécie de emancipação 
prescinde de autorização judicial, 
bem como dispensa o registro 
público respectivo para a validade 
dos atos civis praticados pelo 
emancipado, bastando apenas 
que se evidenciem os requisitos 
legais para a implementação 
da capacidade civil plena, como 
na hipótese. 5. O regramento 
disposto no art. 1.691 do CC, que 
exige autorização judicial para a 
contração de obrigações em nome 
do filho menor, não se aplica ao filho 
emancipado, porquanto dotado este 
de capacidade civil plena, podendo 
realizar os atos da vida civil, por si 
só. 6. Celebrados os contratos dos 
presentes autos antes da entrada 
em vigor do inciso VI do art. 27-C da 
Lei n. 9.615⁄1998 (Lei Pelé), mostra-se 
descabida a análise da sua higidez 
à luz desse dispositivo legal, por 
se tratar de ato jurídico perfeito 
(art. 6º, § 1º, da LINDB). 7. A título 
de reforço argumentativo, é nulo 
de pleno direito o contrato de 
gerenciamento de carreira pactuado 
pelo atleta em formação menor de 
dezoito anos, afigurando-se válida, 
ao revés, a avença celebrada pelo 

atleta profissional menor de dezoito 
anos devidamente assistido, caso 
ainda não adquirida a capacidade 
civil plena, conforme a norma 
dos arts. 3º, § 1º, I, 27-C, VI, 28 e 29, 
§ 4º, todos da Lei n. 9.615⁄1998. 8. 
Recurso especial de Traffic Talentos 
Marketing Esportivo Ltda. – EPP e F. 
A. A. P. provido e recurso especial de 
GR2 Gestão e Marketing Ltda. e G. 
M. M. parcialmente provido.

(STJ – Rec. Especial n. 1.872.102/
SP – 3a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Marco Aurélio Bellizze – Fonte: DJ, 
11.03.2021).

COBRANÇA INDEVIDA

670.020 Aluna com 
financiamento integral pelo 
FIES deve ser indenizada por 
cobrança de mensalidade

Recurso inominado. Instituição de 
ensino. Aluna com financiamento 
integral do FIES (100%). Cobrança 
indevida de valores apartados 
da mensalidade e que deveriam 
estar inclusos no financiamento 
estudantil. Conduta que viola a 
boa-fé. Situação que ultrapassa o 
mero aborrecimento. Danos morais 
fixados (R$ 5.000,00). Recurso 
provido.

(TJPR – Rec. Inominado n. 
0002754-34.2019.8.16.0128 – 2a. T. Rec. 
– Ac. unânime – Rel.: Juiz Subst. em 
2º Grau Álvaro Rodrigues Junior – 
Fonte: DJ, 08.03.2021).

 IMOBILIÁRIO 

ALUGUEL

670.021 Direito real de 
habitação não admite 
extinção de condomínio nem 
cobrança de aluguel
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Civil e processual civil. Recurso 
Especial. Ação de extinção de 
condomínio cumulada com 
cobrança de aluguéis. Direito real de 
habitação. Companheira supérstite. 
Negativa de prestação jurisdicional. 
Não configuração. Extinção de 
condomínio e alienação de imóvel 
comum. Inviabilidade. Aluguéis. 
Descabimento. Julgamento: 
CPC⁄2015. 1. Ação proposta em 
06⁄04⁄2018, da qual foi extraído o 
presente recurso especial interposto 
em 28⁄06⁄2019 e atribuído ao gabinete 
em 07⁄01⁄2020. 2. O propósito recursal 
é dizer se a) houve negativa de 
prestação jurisdiciona; b) o direito 
real de habitação assegurado 
à companheira supérstite 
constitui empecilho à extinção 
do condomínio do qual participa 
com os herdeiros do de cujus e c) 
é possível a fixação de aluguel a 
ser pago pela convivente e por sua 
filha, também herdeira do falecido, 
em prol dos demais herdeiros, em 
consequência do uso exclusivo do 
imóvel. 3. O capítulo da sentença não 
impugnado em sede de apelação e, 
assim, não decidido pelo Tribunal 
de origem, impede o exame da 
matéria por esta Corte, em razão 
da preclusão consumativa. 4. Se 
o Tribunal de origem, aplicando 
o direito que entende cabível à 
hipótese, soluciona integralmente 
a controvérsia submetida à sua 
apreciação, ainda que de forma 
diversa daquela pretendida pela 
parte, inexiste ofensa ao art. 1.022. 
5. O direito real de habitação é ex 
lege (art. 1.831 do CC⁄2015 e art. 7º da 
Lei 9.272), vitalício e personalíssimo, 
o que significa que o cônjuge 
ou companheiro sobrevivente 
pode permanecer no imóvel até 
o momento do falecimento. Sua 
finalidade é assegurar que o viúvo 
ou viúva permaneça no local em 
que antes residia com sua família, 
garantindo-lhe uma moradia 
digna. 6. O advento do Código Civil 
de 2002 deu ensejo à discussão 
acerca da subsistência do direito 
real de habitação ao companheiro 

sobrevivente. Essa questão chegou 
a este Tribunal Superior, que 
firmou orientação no sentido 
da não revogação da Lei 9.278⁄96 
pelo CC⁄02 e, consequentemente, 
pela manutenção do direito real 
de habitação ao companheiro 
supérstite. 7. Aos herdeiros não 
é autorizado exigir a extinção do 
condomínio e a alienação do bem 
imóvel comum enquanto perdurar 
o direito real de habitação (REsp 
107.273⁄PR; REsp 234.276⁄RJ). A 
intromissão do Estado-legislador 
na livre capacidade das pessoas 
disporem dos respectivos 
patrimônios só se justifica pela 
igualmente relevante proteção 
constitucional outorgada à família 
(203, I, CF⁄88), que permite, em 
exercício de ponderação de valores, 
a mitigação de um deles – in casu – 
dos direitos inerentes à propriedade, 
para assegurar a máxima 
efetividade do interesse prevalente, 
que na espécie é a proteção ao 
grupo familiar. 8. O direito real de 
habitação tem caráter gratuito, razão 
pela qual os herdeiros não podem 
exigir remuneração do companheiro 
sobrevivente pelo uso do imóvel. 
Seria um contrassenso atribuir-
lhe a prerrogativa de permanecer 
no imóvel em que residia antes do 
falecimento do seu companheiro, e, 
ao mesmo tempo, exigir dele uma 
contrapartida pelo uso exclusivo. 
9. Em virtude do exame do mérito, 
por meio do qual foi acolhida a tese 
sustentada pelas recorrentes, fica 
prejudicada a análise do dissídio 
jurisprudencial. 10. Recurso especial 
parcialmente conhecido e, nessa 
extensão, provido.

(STJ – Rec. Especial n. 1.846.167/
SP – 3a. T. – Ac. unânime – Rel.: 
Min. Nancy Andrighi – Fonte: DJ, 
11.02.2021).

NOTA BONIJURIS: 
Destacamos jurisprudência 
no mesmo sentido: “Direito 
Civil. Sucessão. Direito real de 
habitação. Companheiro

sobrevivente. Possibilidade. 
Vigência do art. 7° da lei n. 
9.278⁄96. Recurso improvido. 
1. Direito real de habitação. 
Aplicação ao companheiro 
sobrevivente. Ausência de 
disciplina no Código Civil. 
Silêncio não eloquente. 
Princípio da especialidade. 
Vigência do art. 7° da Lei n. 
9.278⁄96. Precedente: REsp 
n. 1.220.838⁄PR, Rel. Ministro 
Sidnei Beneti, terceira turma, 
julgado em 19⁄06⁄2012, DJe 
27⁄06⁄2012. 2. O instituto do 
direito real de habitação 
possui por escopo garantir 
o direito fundamental à 
moradia constitucionalmente 
protegido (art. 6º, caput, da 
CRFB). Observância, ademais, 
ao postulado da dignidade da 
pessoa humana (art. art. 1º, 
III, da CRFB). 3. A disciplina 
geral promovida pelo Código 
Civil acerca do regime 
sucessório dos companheiros 
não revogou as disposições 
constantes da Lei 9.278⁄96 nas 
questões em que verificada a 
compatibilidade. A legislação 
especial, ao conferir direito real 
de habitação ao companheiro 
sobrevivente, subsiste diante 
da omissão do Código Civil 
em disciplinar tal direito 
àqueles que convivem em 
união estável. Prevalência do 
princípio da especialidade. 
4. Recurso improvido. (REsp 
1156744⁄MG, Rel. Ministro 
Marco Buzzi, quarta turma, 
julgado em 09⁄10⁄2012, DJe 
18⁄10⁄2012 – grifou-se)”

CONDOMÍNIO NO JUIZADO

670.022 Juizado especial é 
competente para o 
julgamento de ação de 
cobrança de quaisquer 
quantias devidas pelo 
condômino ao condomínio
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Recurso Inominado. Condomínio. 
Cobrança de taxas condominiais. 
Legitimidade ativa do condomínio 
para executar débitos no âmbito dos 
juizados especiais. 
Precedente do STJ. Aplicação 
conjunta do art. 3º, II, da Lei 
9.099/95 e do art. 275, II, o CPC/73. 
Enunciado n. 09 do Fonaje. Sentença 
anulada. Retorno dos autos à 
origem para regular processamento 
e julgamento. Recurso provido.

(TJPR – Rec. Inominado n. 
0015788-39.2020.8.16.0129 – Ac. 
unânime – Rel.: Juiz Subst. em 2º 
Grau Álvaro Rodrigues Junior – 
Fonte: DJ, 08.03.2021).

LOCAÇÃO

670.023 Prazo de cinco anos 
para denúncia vazia é 
contado do início da locação 
do imóvel

Civil e Processual Civil. Locação. 
Prazo indeterminado. Denúncia 
vazia. Art. 47, v, da lei de locações (l. 
8.245⁄1991). Termo inicial. Vigência 
da locação. Recurso desprovido. 1. O 
lapso previsto no art. 47, V, da Lei de 
Locações (Lei Federal n. 8.245⁄1991) 
é o somatório total do vínculo 
contratual, independentemente 
de se tratar de locação por prazo 
determinado ou indeterminado. 2. 
Portanto, o termo inicial de contagem 
do prazo para a denúncia vazia, nas 
hipóteses de que trata o art. 47, V, 
da Lei de Locações coincide com 
a formação do vínculo contratual. 
3. No caso concreto, a locação teve 
início em 5⁄3⁄2007, de modo que o 
ajuizamento da ação, em 28⁄3⁄2012, 
observou o prazo legal. 4. Recurso 
especial a que se nega provimento.

(STJ – Rec. Especial n. 1.511.978/
BA – 4a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Antonio Carlos Ferreira – Fonte: DJ, 
10.03.2021).

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SUBLOCADO

670.024 Ultimada a data da 
avença e decaído o direito de 

buscar a renovação, tem-se 
por cessado o contrato de 
locação não residencial, de 
modo que é admitida a 
desocupação liminar

Agravo de Instrumento. Ação 
de despejo com pedido de 
reparação por perdas e danos. 
Decisão de deferimento da 
liminar de desocupação do 
imóvel sublocado. 1. Preliminares 
suscitadas em contrarrazões. 1.1. 
Tese de ofensa ao princípio da 
dialeticidade. Insubsistência. 1.2. 
Alegada ausência de indicação do 
nome e endereço completo dos 
advogados das partes. Vício não 
verificado. Correto cumprimento 
das exigências do art. 1.016 do 
CPC. 2. Recurso da sublocatária. 
Requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da 
lei n. 8.245/1991 para concessão 
da medida liminar desalijatória 
verificados. Término do prazo da 
locação não residencial. Pretensão 
de manutenção na posse do bem 
que não se justifica. Decisum 
mantido. 3. Recurso conhecido e 
desprovido.

(TJSC – Ag. de Instrumento n. 
5002588-51.2020.8.24.0000 – 1a. Câm. 
Dir. Cív. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Raulino Jacó Bruning – Fonte: DJ, 
01.02.2021).

NOTA BONIJURIS: Em 
situação pretérita, onde 
igualmente constatado o 
término do contrato locatício 
não residencial, assim decidiu o 
TJSC: Agravo de Instrumento. 
Ação de despejo fundada no 
término do prazo contratado. 
Locação comercial. Decisão que 
revogou interlocutório anterior 
e indeferiu o pedido liminar 
de desocupação do imóvel. 
Insurgência do autor. Locatária 
que invoca a existência de 
acordo verbal para prorrogação 
do prazo de locação. Ausência 
de comprovação mínima do 
alegado. Indenização por

benfeitorias e direito de 
retenção. Tese rechaçada. 
Cláusula com previsão 
expressa de renúncia. Exegese 
do art. 35 da lei 8.245/1991. 
Súmula 335 do STJ. Requisitos 
para concessão da liminar 
de despejo preenchidos, a 
teor do art. 59, § 1º, VIII, da 
lei de locações. Reforma da 
decisão que se impõe. Recurso 
conhecido e provido. (TJSC, 
Agravo de Instrumento n. 
4014100-82.2019.8.24.0000, de 
Guaramirim, Rel. Haidée Denise 
Grin, Sétima Câmara de Direito 
Civil, j. 05-12-2019)

LOCAÇÃO POR TEMPORADA

670.025 Airbnb é condenado 
por cancelamento de locação 
realizado no dia do check-in

Recurso Inominado. 
Responsabilidade civil. Locação por 
temporada. “Airbnb”. Cancelamento 
da locação pelo anfitrião. Sentença 
de procedência. Danos materiais 
e morais. Recurso do reclamado. 
Ilegitimidade ativa. Rejeição. 
Reclamantes que deveriam usufruir 
juntas da estadia no habitação 
locada e foram igualmente lesadas 
pelo cancelamento. Ilegitimidade 
passiva. Rejeição. Irrelevância de 
não ser o Airbnb o responsável 
pelo cancelamento da reserva. 
Participação da cadeia de 
fornecimento. Reserva efetuada 
por meio do sítio eletrônico do 
reclamado. Mérito. Reserva de 
habitação para o período de férias 
de fim de ano na cidade de Punta 
Del Este – Uruguai. Cancelamento 
injustificado da reserva pelo 
anfitrião no dia do check in. Auxílio 
às reclamantes não prestado. 
Reclamantes que foram compelidas 
a acomodar-se em outro hotel 
por valor superior e com menor 
conforto, em período com alta 
procura por reservas e preços 

https://api.whatsapp.com/send?phone=554133234020&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download!%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?url= https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf%20&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download%20da%20edi%C3%A7%C3%A3o%20670
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf


159REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

EMENTÁRIO TITULADO

superiores aos ordinariamente 
exercidos. Falha na prestação dos 
serviços. Dever de indenizar. Dano 
material em valor equivalente 
à diferença do valor pago pela 
habitação reservada. Dano moral 
configurado. Valor arbitrado que se 
mostra adequado e razoável ante às 
circunstâncias fáticas apresentadas 
e comprovadas. Sentença mantida 
por seus próprios fundamentos. 
Recurso desprovido.

(TJPR – Rec. Inominado n. 
0000799-89.2020.8.16.0044 – 5a. T. 
Rec. – Ac. unânime – Rel.: Juíza 
Subst. em 2º Grau Maria Roseli 
Guiessmann – Fonte: DJ, 16.03.2021).

VAGA DE GARAGEM PARA PNE

670.026 É legítima a decisão 
do condomínio que indeferiu 
a concessão do direito de uso 
da vaga de garagem para 
portador de necessidade 
especial que não é o condutor 
do veículo

Agravo de Instrumento. 
Condomínio. Ação de obrigação 
de não fazer. Tutela de urgência. 
Interposição contra decisão que 
indeferiu o pedido de concessão do 
direito de uso da vaga de garagem 
para portador de necessidade 
especial (PNE) pela autora no 
Condomínio réu. Requisitos do 
art. 300 do CPC não preenchidos. 
Autora que, embora seja idosa e 
portadora de necessidade especial, 
não é condutora do veículo, mas 
a sobrinha com quem reside. 
Assembleias condominiais que 
decidiram sobre as condições 
para reserva de vaga destinada 
a PNE, dentre as quais, ser o 
próprio morador o portador da 
necessidade especial e condutor do 
veículo. Probabilidade do direito 
não demonstrada. Autora que 
pode utilizar as vagas utilitárias 
para embarque e desembarque, 
esvaziando-se a urgência da medida 
antecipatória. Decisão mantida. 
Agravo de Instrumento não provido.

(TJSP – Ag. de Instrumento n. 
2262338-94.2020.8.26.0000 – 27a. 
Câm. Dir. Priv. – Ac. unânime – Rel.: 
Des. Alfredo Attié – Fonte: DJ, 
15.03.2021).

ABORDAGEM POLICIAL

670.027 Síndico que chamou a 
polícia para moradora que 
cortou o cadeado de (sua 
própria) bicicleta não agiu 
com excesso

Recurso Inominado. Ação de 
indenização por danos morais. 
Demandante que perdeu a chave 
do cadeado de sua bicicleta, 
tendo que cortar o cadeado 
para utilizá-la. Síndico que 
foi informado da situação por 
um morador do condomínio, 
acionando a polícia. Sentença que 
julgou improcedente a demanda. 
Insurgência recursal. Recorrente 
que pleiteia indenização a título 
de danos morais. Recorrido 
demonstrou que não tinha ciência 
prévia de que o recorrente era o 
proprietário da bicicleta. Má-
fé não verificada. Excesso pelo 
síndico não evidenciado. Ausência 
de comprovação que a situação 
vivenciada tenha implicado 
excepcional repercussão na 
esfera subjetiva do recorrente a 
justificar compensação pecuniária. 
Inteligência do art. 373, I, do Código 
de Processo Civil. Dano moral não 
configurado. Sentença mantida 
por seus próprios fundamentos, 
nos termos do art. 46 da Lei nº 
9.099/95. Recorrente condenado ao 
pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 
10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa. Condenação 
que resta suspensa em razão dos 
benefícios da justiça gratuita. 
Recurso conhecido e não provido.

(TJPR – Rec. Inominado n. 
0001909-70.2019.8.16.0170 – 3a. T. Rec. 
Ac. unânime – Rel.: Juíza Subst. em 
2º Grau Denise Hammerschmidt – 
Fonte: DJ, 12.03.2021).
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superiores aos ordinariamente 
exercidos. Falha na prestação dos 
serviços. Dever de indenizar. Dano 
material em valor equivalente 
à diferença do valor pago pela 
habitação reservada. Dano moral 
configurado. Valor arbitrado que se 
mostra adequado e razoável ante às 
circunstâncias fáticas apresentadas 
e comprovadas. Sentença mantida 
por seus próprios fundamentos. 
Recurso desprovido.

(TJPR – Rec. Inominado n. 
0000799-89.2020.8.16.0044 – 5a. T. 
Rec. – Ac. unânime – Rel.: Juíza 
Subst. em 2º Grau Maria Roseli 
Guiessmann – Fonte: DJ, 16.03.2021).

VAGA DE GARAGEM PARA PNE

670.026 É legítima a decisão 
do condomínio que indeferiu 
a concessão do direito de uso 
da vaga de garagem para 
portador de necessidade 
especial que não é o condutor 
do veículo

Agravo de Instrumento. 
Condomínio. Ação de obrigação 
de não fazer. Tutela de urgência. 
Interposição contra decisão que 
indeferiu o pedido de concessão do 
direito de uso da vaga de garagem 
para portador de necessidade 
especial (PNE) pela autora no 
Condomínio réu. Requisitos do 
art. 300 do CPC não preenchidos. 
Autora que, embora seja idosa e 
portadora de necessidade especial, 
não é condutora do veículo, mas 
a sobrinha com quem reside. 
Assembleias condominiais que 
decidiram sobre as condições 
para reserva de vaga destinada 
a PNE, dentre as quais, ser o 
próprio morador o portador da 
necessidade especial e condutor do 
veículo. Probabilidade do direito 
não demonstrada. Autora que 
pode utilizar as vagas utilitárias 
para embarque e desembarque, 
esvaziando-se a urgência da medida 
antecipatória. Decisão mantida. 
Agravo de Instrumento não provido.

(TJSP – Ag. de Instrumento n. 
2262338-94.2020.8.26.0000 – 27a. 
Câm. Dir. Priv. – Ac. unânime – Rel.: 
Des. Alfredo Attié – Fonte: DJ, 
15.03.2021).

ABORDAGEM POLICIAL

670.027 Síndico que chamou a 
polícia para moradora que 
cortou o cadeado de (sua 
própria) bicicleta não agiu 
com excesso

Recurso Inominado. Ação de 
indenização por danos morais. 
Demandante que perdeu a chave 
do cadeado de sua bicicleta, 
tendo que cortar o cadeado 
para utilizá-la. Síndico que 
foi informado da situação por 
um morador do condomínio, 
acionando a polícia. Sentença que 
julgou improcedente a demanda. 
Insurgência recursal. Recorrente 
que pleiteia indenização a título 
de danos morais. Recorrido 
demonstrou que não tinha ciência 
prévia de que o recorrente era o 
proprietário da bicicleta. Má-
fé não verificada. Excesso pelo 
síndico não evidenciado. Ausência 
de comprovação que a situação 
vivenciada tenha implicado 
excepcional repercussão na 
esfera subjetiva do recorrente a 
justificar compensação pecuniária. 
Inteligência do art. 373, I, do Código 
de Processo Civil. Dano moral não 
configurado. Sentença mantida 
por seus próprios fundamentos, 
nos termos do art. 46 da Lei nº 
9.099/95. Recorrente condenado ao 
pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 
10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa. Condenação 
que resta suspensa em razão dos 
benefícios da justiça gratuita. 
Recurso conhecido e não provido.

(TJPR – Rec. Inominado n. 
0001909-70.2019.8.16.0170 – 3a. T. Rec. 
Ac. unânime – Rel.: Juíza Subst. em 
2º Grau Denise Hammerschmidt – 
Fonte: DJ, 12.03.2021).
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ABATIMENTO DE DÍVIDA

670.028 Proprietário pode 
reter bens deixados pelo 
locatário para abater dívida 
de aluguel

Recurso Inominado. Ação de 
cobrança. Locação de imóvel. 
Ausência de pagamentos. Dever 
de pagar os locativos em atraso, a 
multa e os valores relativos ao IPTU 
no período da locação. Possibilidade 
de retenção de climatizadores 
instalados no imóvel que foram 
deixados no local quando da sua 
desocupação para abatimento 
de parte da dívida. Interpretação 
do artigo 1.467, II, do Código 
Civil. Sentença mantida. Recurso 
improvido.

(TJRS – Rec. Inominado n. 
71009848847 – 1a. T. Rec. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Desa. Fabiana Zilles 
– Fonte: DJ, 05.03.2021).

AÇÃO DEMOLITÓRIA

670.029 Beiral construído há 
50 anos não pode ser 
demolido, ainda que invada o 
espaço aéreo do terreno 
vizinho

Direito de vizinhança. Existência de 
beiral lateral no imóvel vizinho que 
avança no espaço aéreo do imóvel 
dos autores. Ação demolitória 
cumulada com indenização por 
perdas e danos. Sentença de 
improcedência. Apelação dos 
autores e apelo das rés quanto 
ao indeferimento do pedido de 
gratuidade processual. Assistência 
judiciária. Presunção de veracidade 
da alegação de hipossuficiência 
financeira. Ausência de elementos 
nos autos a infirmá-la. Assistência 
judiciária concedida às rés. Quando 
os autores adquiriram o imóvel, a 
edificação vizinha pertencente aos 
requeridos já existia há 50 anos 
e estava no limite do terreno por 
eles adquirido, não havendo, pois, 
que se alegar desconhecimento 

desse fato. Não se tratando de 
obra nova, não cabe aos autores 
exigir dos réus a demolição do 
beiral da edificação que invade o 
espaço aéreo de seu terreno, o que 
somente seria possível, no lapso 
de ano e dia após a conclusão da 
obra, nos termos do art. 1.302 do 
CC. Danos materiais. Pretensão dos 
autores de indenização em razão 
do atraso na obra sob alegação de 
cada mês de atraso representa o não 
recebimento de frutos da locação 
dos conjuntos comerciais que 
pretendia construir. Não cabimento. 
Autores que assumiram o risco 
ao projetar e iniciar a construção, 
contando com a retirada do beiral. 
Legítima a recusa dos réus na 
demolição do beiral em razão do 
tempo da construção. Recurso dos 
autores não provido e recurso das 
rés provido.

(TJSP – Ap. Cível n. 0001112-
83.2015.8.26.0323 – 35a. Câm. Dir. Priv. 
– Ac. unânime – Rel.: Des. Morais 
Pucci – Fonte: DJ, 15.03.2021).

VAZAMENTO

670.030 Os débitos e a culpa 
atinentes ao vazamento de 
água encontrado no imóvel 
não devem recair ao 
locatário e fiadores

Recurso inominado. Ação de 
cobrança. Locação de imóvel 
residencial. Falta de pagamento 
das faturas de água sob a alegação 
de excesso dos valores cobrados. 
Ausência de comprovação de 
culpa das rés das despesas pelo 
vazamento. Cobrança devida tão 
somente dos valores referentes 
ao consumo da água mensal. 
Sentença mantida por seus próprios 
fundamentos. Recurso conhecido e 
desprovido.

(TJPR – Rec. Inominado n. 
0008431-62.2020.8.16.0014 – 5a. T. 
– Ac. unânime – Rel.: Juíza Subst. 
em 2º Grau Fernanda de Quadros 
Jorgensen Geronasso – Fonte: DJ, 
16.03.2021).

 PENAL 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

670.031 É impossível o 
reconhecimento da 
prescrição antecipada ou 
virtual, fundada em pena 
hipotética, nos termos da 
Súmula 438/STJ

Penal. Processual penal. Recurso em 
sentido estrito. Crime ambiental. 
Causar poluição (Lei 9.605/1998, 
art. 54, § 2º, V). Decisão que 
declarou extinta a punibilidade. 
Insurgência do ministério 
público. Reconhecimento da 
prescrição virtual, antecipada ou 
em perspectiva. Impossibilidade. 
Inteligência do verbete 438 da 
súmula do Superior Tribunal de 
Justiça. Ausência de previsão 
legal da modalidade prescricional 
mencionada. Ressalvado 
entendimento pessoal deste relator. 
Sentença reformada. Recurso 
conhecido e provido.

(TJSC – Rec. em Sent. Estrito n. 
0000477-18.2014.8.24.0057 – 1a. Câm. 
Crim. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Carlos Alberto Civinski – Fonte: DJ, 
02.03.2021).

NOTA BONIJURIS: Súmula 438/
STJ: “É inadmissível a extinção 
da punibilidade pela prescrição 
da pretensão punitiva 
com fundamento em pena 
hipotética, independentemente 
da existência ou sorte do 
processo penal.”

PROTEÇÃO DA VÍTIMA

670.032 Segredo de justiça 
previsto no art. 234-B/CP 
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abrange o autor e a vítima de 
crimes sexuais, devendo 
constar da autuação apenas 
as iniciais de seus nomes

Agravo Regimental nos Embargos 
de Declaração nos Embargos de 
Declaração no Agravo Regimental 
no Agravo em Recurso Especial. 
Agravo regimental interposto 
contra acórdão. Não cabimento. 
Art. 258 do ristj. Nome por extenso. 
Impossibilidade. Óbice legal. 
Agravo não conhecido. 1. Não 
cabe a interposição de agravo 
regimental contra decisão colegiada. 
Precedentes. 2. A jurisprudência 
desta Corte é no sentido de que a 
publicidade do nome do autor do 
crime sexual é incompatível com 
a proteção da vítima, conforme 
o art. 234-B do Código Penal. 3. 
Agravo regimental não conhecido 
e indeferido o pleito do Ministério 
Público Federal.

(STJ – Ag. Reg. nos Embs. de Decl. 
nos Embs. de Decl. no Ag. Reg. no Ag. 
em Rec. Especial n. 1214459/SP – 6a. 
T. – Ac. unânime – Rel.: Min. Nefi 
Cordeiro – Fonte: DJ, 25.06.2019).

CONDUTA ARBITRÁRIA

670.033 Exercício arbitrário 
das próprias razões é crime 
que não depende do 
resultado

Recurso Especial. Penal. Art. 345 do 
Código Penal. Exercício arbitrário 
das próprias razões. Crime formal. 
Satisfação da pretensão. Obtenção. 
Desnecessidade. Exaurimento 
da conduta. Recurso especial 
desprovido. 1. Pela interpretação da 
elementar “para satisfazer”, conclui-
se ser suficiente, para a consumação 
do delito do art. 345 do Código 
Penal, que os atos que buscaram 
fazer justiça com as próprias mãos 
tenham visado obter a pretensão, 
mas não é necessário que o Agente 
tenha conseguido efetivamente 
satisfazê-la, por meio da conduta 
arbitrária. A satisfação, se ocorrer, 

constitui mero exaurimento da 
conduta. 2. Por se tratar de crime 
formal, uma vez praticados todos 
os atos executórios, consumou-se 
o delito, a despeito de o Recorrente 
não ter logrado êxito em sua 
pretensão, que era a de pegar o 
celular de propriedade da vítima, 
a fim de satisfazer dívida que esta 
possuía com ele. 3. Recurso especial 
desprovido.

(STJ – Rec. Especial n. 1.860.791/
DF – 6a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Laurita Vaz – Fonte: DJ, 22.02.2021).

NOTA BONIJURIS: A 
propósito, menciona-se 
também trecho do preciso 
parecer ministerial: “Por 
outro lado, não há que se 
falar em ofensa ao art. 14 II, 
do Código Penal, porquanto o 
crime de exercício arbitrário 
das próprias razões é formal, 
consumando-se com o emprego 
do meio arbitrário, ainda que 
a pretensão não seja satisfeita. 
Nesse sentido é o ensinamento 
de Damásio de Jesus: ‘Crime 
formal, consuma-se no instante 
típico imediatamente anterior 
ao resultado visado pelo 
sujeito, i.e., com a realização 
da conduta que visa à 
satisfação da pretensão. O 
comportamento do sujeito, 
contido nas elementares ‘fazer 
justiça pelas próprias mãos’, 
é realizado ‘para satisfazer 
pretensão’. De modo que não é 
necessário que o agente consiga 
a satisfação de sua pretensão. 
Basta que empregue meios 
executórios tendentes àquele 
fim’ (in Código Penal Anotado, 
22. ed., pág. 1093). É o que se 
observa no caso concreto, em 
que o recorrente, mediante o 
emprego de violência contra 
a sua ex-companheira e para 
satisfazer pretensão própria, 
tentou pegar o celular da 
vítima.”

PRISÃO PREVENTIVA

670.034 Modus operandi 
empregado no cometimento 
de tipo penal contra a vida é 
requisito válido para apurar 
o grau de periculosidade do 
acusado e justificar a prisão 
preventiva

Habeas Corpus. Crimes de 
tortura e tentativa de homicídio 
quadruplamente qualificado por 
motivo fútil, mediante emboscada, 
dissimulação, e recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima 
(art. 1º, inc. I, alínea ‘b’, da lei nº 
9.455/97 e art. 121, § 2º, incs. II e 
IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do 
Código Penal). Prisão preventiva. 
Insurgência defensiva. Ilegalidade 
pela não realização da audiência 
de custódia. Inocorrência. Atual 
período pandêmico que justifica 
a dispensa do ato. Exegese do 
art. 8º da recomendação 62/2020 
do conselho nacional de justiça 
e resolução conjunta GP/CGJ n. 
17/2020. Precedentes do superior 
tribunal de justiça e desta corte. 
Decisão de pronúncia. Negativa 
de recorrer em liberdade. 
Preenchimentos dos requisitos 
do art. 312 do código de processo 
penal. Gravidade concreta do delito 
evidenciada pelo modus operandi. 
Fundamentação adequada. 
Legalidade do cárcere cautelar 
analisada em impetração anterior. 
Ausência de alteração fática que 
justifique a concessão da liberdade 
provisória. Ademais, necessidade 
de assegurar a aplicação da lei 
penal. Fuga do local dos fatos. 
Paciente que ficou foragida por 
aproximadamente um ano após 
o decreto cautelar. Descaso com 
o poder judiciário. Precedentes. 
Apresentação espontânea. 
Irrelevância. Segregação mantida. 
Impossibilidade de aplicação das 
medidas alternativas à prisão, ao 
menos por ora. Prisão domiciliar. 
Inviabilidade. Crime envolvendo 
violência e grave ameaça contra 
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a pessoa. Exegese do art. 318-a 
do código de processo penal. 
Eventuais predicados favoráveis 
que, por si só, não obstam o cárcere 
cautelar devidamente justificado. 
Constrangimento ilegal inexistente. 
Ordem denegada.

(TJSC – Habeas Corpus n. 
5046605-75.2020.8.24.0000 – 5a. Câm. 
Crim. – Ac. unânime – Rel.: Des. Luiz 
Neri Oliveira de Souza – Fonte: DJ, 
05.02.2021).

FOSFOETANOLAMINA

670.035 A preparação e a 
venda de produto cuja 
origem é ignorada, como 
fórmula para a cura do 
câncer e de outras doenças 
graves, por si sós configuram 
o delito do art. 273/CP, § 1º-B

Apelações criminais. Artigo 273, 
§ 1º-b, inciso V, do Código Penal 
(importar, vender e manter em 
depósito para venda produto 
destinado a fins terapêuticos 
ou medicinais de procedência 
ignorada). Fosfoetanolamina. 
Sentença condenatória. Recursos 
dos três réus. Morte do primeiro 
apelante. Extinção da punibilidade. 
Alegação de nulidade. Apreensão do 
material na residência de um dos 
réus. Ilegalidade não comprovada. 
Pleito absolutório. Inviabilidade. 
Ausência de perícia. Irrelevância. 
Materialidade comprovada. 
Conjunto probatório firme e 
coerente. Alegada atipicidade 
da conduta. Não acolhimento. 
Dosimetria da pena. Aplicação 
da causa de diminuição prevista 
no artigo 33, § 4º, da lei nº 
11.343/2006. Inviabilidade. Regime 
inicial de cumprimento de pena. 
Manutenção. Recursos conhecidos 
e não providos. 1. Comprovado 
nos autos o falecimento de um 
dos acusados, a extinção da 
punibilidade é medida que se 
impõe, nos termos do artigo 107, 
inciso I, do Código Penal. 2. Não 
há que se falar em ilegalidade na 

apreensão dos produtos, uma vez 
que os policiais, no cumprimento 
do mandado de busca e apreensão 
expedido pelo juízo, localizaram 
na residência de um dos apelantes, 
um laboratório utilizado para 
produção clandestina de cápsulas 
de fosfoetanolamina, ocasião 
em que lograram apreender 
máquinas, fornos, estufas, bandejas, 
produtos químicos, insumos e 
matéria-prima para composição da 
substância, além de R$ 56.000,00 
(cinquenta e seis mil reais) em 
espécie e cártulas de cheques. 3. 
O núcleo do tipo penal do artigo 
273, § 1º-B, do Código Penal, em 
referência ao § 1º do mesmo 
artigo, é o de importar, vender, 
expor à venda, ter em depósito 
para vender ou, de qualquer 
forma, distribuir ou entregar a 
consumo, produto destinado a 
fins terapêuticos ou medicinais 
?de procedência ignorada?. Nesse 
sentido, mostra-se irrelevante a 
demonstração, por perícia, de que o 
produto comercializado pelos réus 
continha, realmente, o composto 
fosfoetanolamina, pois o fato de 
tratar-se de produto de procedência 
ignorada, por si só, já configura o 
delito em questão. 4. O tipo penal 
do artigo 273, § 1º-B, do Código 
Penal não exige a comprovação 
de que o produto comercializado 
seja verdadeiro ou tenha sua 
eficácia comprovada, bastando 
que seja comercializado com 
finalidade medicinal ou terapêutica, 
como no caso em apreço, em 
que o produto, de procedência 
ignorada, era anunciado como uma 
promessa para a cura de diversas 
enfermidades, notadamente do 
câncer. 5. O acervo probatório dos 
autos não permite acolher o pedido 
de absolvição formulado pelos 
réus, pois as provas produzidas nos 
autos comprovam seguramente que 
eles comercializavam o produto 
autointitulado fosfoetanolamina, 
de procedência ignorada, com a 
promessa de fins terapêuticos, 
e que, para tal intento, agiam 

em unidade de desígnios e com 
repartição de tarefas, sendo o 
terceiro apelante responsável pela 
fabricação e encapsulamento, a 
primeira apelante responsável 
pela distribuição e o segundo 
apelante, já falecido, o responsável 
pela venda dos produtos. 6. 
Devidamente configurada a 
conduta prevista no artigo 273, § 1º-
B, inciso V, do Código Penal, mostra-
se inviável a desclassificação da 
conduta para aquela de menor 
gravidade prevista no artigo 284 
do Código Penal (curandeirismo). 
7. A possibilidade de aplicação da 
causa de diminuição prevista no 
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 
ao delito previsto no artigo 273, 
§ 1º-B, do Código Penal ainda 
encontra controvérsia na doutrina 
e na jurisprudência. E ainda que 
fosse possível admitida a tese de 
reconhecimento da minorante ao 
delito em apreço, as circunstâncias 
concretas dos autos demonstram 
que os requisitos para sua aplicação 
não restaram atendidos, haja 
vista a existência de prova de 
que os apelantes se dedicavam à 
atividade ilícita. 8. É de ser mantido 
o regime inicial semiaberto para 
cumprimento da pena privativa 
de liberdade, nos termos do artigo 
33, § 2º, alínea ?b?, do Código 
Penal, em razão do quantum 
da pena. 9. Declarada extinta a 
punibilidade do crime atribuído ao 
primeiro apelante, em razão de seu 
falecimento no curso do processo, 
nos termos do artigo 107, inciso I, do 
Código Penal. Recursos da segunda 
e do terceiro apelantes conhecidos 
e não providos para manter a 
sentença que os condenou nas 
sanções do artigo 273, § 1º-B, inciso 
V, do Código Penal, à pena de 05 
(cinco) anos de reclusão, no regime 
inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo.

(TJDFT – Ap. Criminal n. 
0040336-52.2015.8.07.0001 – 2a. T. – 
Ac. unânime – Rel.: Des. Roberval 
Casemiro Belinati – Fonte: DJ, 
03.02.2021).
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PROGRESSÃO DE REGIME

670.036 Não é aplicável o 
requisito objetivo do 
cumprimento de 3/5 da pena 
para a progressão de regime 
na hipótese de réu 
reincidente condenado pela 
prática de delito hediondo ou 
equiparado

Agravo em Execução Penal. 
Decisão que indeferiu revisão 
do prognóstico relacionado à 
progressão de regime. Insurgência 
do apenado. Apenado reincidente, 
condenado pela prática de 
crime equiparado a hediondo. 
Necessidade de resgate de 60% 
(sessenta por cento), ou 3/5 (três 
quintos), da respectiva sanção. 
Requisito aplicável ao reeducando 
reincidente, afigurando-se 
desnecessária a existência de 
reincidência específica. Recurso 
conhecido e desprovido. Tratando-
se de réu reincidente e condenado 
pela prática de delito hediondo ou 
equiparado, o requisito objetivo 
à progressão, seja à luz da Lei n. 
13.964/19 ou à norma anteriormente 
vigente, só será alcançado com o 
cumprimento de 60% (sessenta 
por cento), ou 3/5 (três quintos), 
da reprimenda. Esse requisito 
não é aplicável tão somente aos 
casos de reincidência específica, 
mas, a rigor, a qualquer agente 
reincidente que seja condenado 
pela prática de ilícito hediondo ou 
assemelhado.

(TJSC – Ag. de Execução Penal 
n. 5023965-76.2020.8.24.0033 – 1a. 
Câm. Crim. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Paulo Roberto Sartorato – Fonte; 
DJ, 10.02.2021).

RECAMBIAMENTO DO PRESO

670.037 É admissível o pedido 
de permanência de preso em 
complexo prisional situado 
fora da unidade federativa 
do juiz que proferiu a 
sentença condenatória

Agravo em Execução Penal. 
Recurso interposto pelo apenado. 
Recambiamento. Mandado de 
prisão expedido pela comarca de 
Araçatuba/SP e cumprido em Itajaí/
SC. Ordem de recambiamento 
baseada na competência do juízo da 
condenação e na menção genérica 
à situação de superlotação do 
sistema prisional catarinense. Pleito 
do reeducando de permanência 
na unidade prisional em que se 
encontra adaptado, cumprindo 
pena regularmente há mais de dois 
anos, com bom comportamento 
carcerário e aproveitamento 
de oportunidades de trabalho 
e estudo. Verificado excesso de 
prazo da situação do apenado em 
trânsito, circunstância excepcional 
a justificar adoção de tratamento 
diverso ao caso. Pretensão acolhida. 
Recurso conhecido e provido. – O 
direito do preso de permanecer 
em local onde se encontra bem 
adaptado, atendendo aos objetivos 
da execução penal, mediante o 
aproveitamento de benefícios e 
oportunidades inerentes a esse 
sistema, a toda evidência, não é 
absoluto, tampouco preponderante 
às diversas questões jurídico-
processuais e administrativo-
prisionais que tal contexto envolve. 
Como matéria jurisdicional que é, 
ainda que orientada por um juízo 
de conveniência, a decisão que trata 
da permanência ou recambiamento 
do preso deve ser sempre 
acompanhada de fundamentação 
idônea, não só orientada por 
informações concretas acerca 
da realidade prisional local, mas 
com enfrentamento da situação 
específica do indivíduo preso. – 
Verificado extraordinário contexto 
individual do reeducando (oriundo 
de manifesto excesso de prazo 
em situação de trânsito sem um 
processo de execução penal para 
fiscalização da pena), que, somado 
à fragilidade da fundamentação 
invocada na decisão recorrida, 
além da extrema dificuldade de 
se obter o cumprimento da ordem 

de recambiamento com rapidez 
no atual contexto de pandemia, 
justificaram a excepcional acolhida 
da pretensão do reeducando. – No 
caso excepcional, o preso estava 
cumprindo regularmente sua 
pena há mais de dois anos, sem 
que a situação fosse analisada ou 
fiscalizadas. Tivesse o judiciário 
agido com maior eficiência no 
caso, o recambiamento poderia 
ter ocorrido em momento 
anterior à pandemia e, mesmo 
diante dos corriqueiros entraves 
administrativos enfrentados nesses 
casos, teria tido alternativas, como 
o procedimento de troca de presos 
entre estados.

(TJSC – Ag. de Execução Penal n. 
5018841-15.2020.8.24.0033 – 3a. Câm. 
Crim. – Ac. unânime – Rel.: Des. Júlio 
César Machado Ferreira de Melo – 
Fonte: DJ, 11.02.2021).

REVOGAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO

670.038 Direito de trabalho 
externo depende do 
preenchimento do requisito 
objetivo do cumprimento de 
1/6 da pena, aliado ao 
requisito subjetivo de 
aptidão e responsabilidade 
para o trabalho

Recurso de Agravo em Execução 
Penal. Insurgência do Ministério 
Público. Pleito visando a revogação 
do trabalho externo. Apenado 
que cumpre pena em regime 
semiaberto. Pressuposto objetivo 
não preenchido. Necessidade de 
cumprimento de 1/6 (um sexto) 
da pena. Inteligência do art. 37 da 
LEP. Precedentes. Recurso provido. 
“O benefício do trabalho externo 
é garantido aos apenados que 
resgatam a reprimenda em regime 
semiaberto, sendo, no entanto, 
necessário para seu deferimento 
o preenchimento dos requisitos 
de ordem objetiva (cumprimento 
mínimo de 1/6 da pena) e subjetiva 
(disciplina e responsabilidade do 
acusado), de forma que, ausente 
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qualquer um dos requisitos, é de 
rigor o seu indeferimento” (TJSC, 
Agravo de Execução Penal n. 0010977-
90.2019.8.24.0018, de Chapecó, rel. Luiz 
Antônio Zanini Fornerolli, Quarta 
Câmara Criminal, j. 20-02-2020).

(TJSC – Ag. de Exec. Penal n. 
5007735-46.2020.8.24.0004 – 4a. Câm. 
Crim. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
José Everaldo Silva – Fonte: DJ, 
12.02.2021).

FURTO DE COISA COMUM

670.039 Constitui crime de 
furto de coisa comum a 
conduta de ex-convivente 
que subtrai valores 
depositados em “conta 
conjunta fática” após o 
término da união estável e 
antes da partilha de bens

Apelação criminal. Furto de coisa 
comum. Artigo 156 do código penal. 
Prova da materialidade e autoria 
do crime. Saque. Conta conjunta 
fática. Reparação dos danos 
morais. Ausência de comprovação a 
direito da personalidade. Exclusão. 
Extensão à corré. Artigo 580 do 
código de processo penal. Recurso 
conhecido e parcialmente provido. 
1. O delito tipificado no artigo 156 do 
Código Penal procura resguardar 
o uso e o direito de posse da coisa 
em comum. A consumação ocorre 
no momento em que o autor toma 
para si, exclusivamente, a coisa em 
comum, não se exigindo, para tanto, 
que a posse oriunda desta subtração 
se dê pacificamente. 2. Encerrada 
a união estável entre a vítima e 
o réu, o denunciado se utilizou 
de artifícios para retirar a quase 
totalidade de recursos da conta 
bancária da vítima, os quais, embora 
pertencente a ambos, foi subtraído 
em benefício próprio, de forma que 
resta caracterizado o delito previsto 
no art. 156 do Código Penal. 3. Tão 
somente o fato da ofendida ser 
submetida à condição de vítima, 
sem demonstração mínima de 
ofensa a direito da personalidade, 

não configura dano moral passível 
de ser indenizado. 3.1. Condenação 
por danos morais afastada e 
estendida à corré, nos termos do 
artigo 580 do Código de Processo 
Penal. 4. Recurso conhecido e 
provido em parte. 

(TJDFT – Ap. Criminal n. 
0005642-40.2018.8.07.0005 – 3a. T. 
Crim. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Demétrius Gomes Cavalcanti – 
Fonte: DJ, 12.02.2021).

FALTA GRAVE

670.040 Importa em falta 
grave ensejadora de 
regressão de regime a 
conduta do apenado que traz 
consigo substância 
entorpecente para consumo 
pessoal

Recurso de Agravo de Execução 
Penal. Decisão que não reconhece 
falta grave. Recurso do Ministério 
Público. 1. Falta grave. Procedimento 
administrativo disciplinar (PAD). 
Ampla defesa e contraditório. 
Decisão do diretor da unidade 
prisional. Juízo da execução penal. 
Controle judicial. 2. Fato definido 
como crime doloso (LEP, art. 52, 
caput). Droga para consumo pessoal 
(Lei 11.343/06, art. 28). Regressão. 
3. Princípio da insignificância. 
Quantidade de droga. 1. O controle 
judicial na execução penal sobre a 
decisão que encerra procedimento 
administrativo disciplinar 
compreende a possibilidade de 
o magistrado, mediante análise 
da integralidade dos elementos 
probatórios, reconhecer ou afastar a 
falta grave e reclassificar a conduta, 
mesmo em contrariedade à decisão 
administrativa, à qual não está 
subordinado. 2. O fato de o crime 
do art. 28 da Lei 11.343/06 não ser 
sancionado com pena privativa de 
liberdade não impede que, acaso 
tal conduta seja praticada por 
reeducando durante a execução 
da pena, seja imposta a regressão 
do regime prisional. 3. A pequena 

quantidade de drogas é inerente 
ao crime de trazer consigo 
entorpecente para consumo 
pessoal, de modo que é inaplicável o 
princípio da insignificância sob este 
viés, especialmente se a conduta 
é praticada por apenado durante 
o cumprimento de pena. Recurso 
conhecido e provido.

(TJSC – Ag. de Execução Penal 
n. 5045106-39.2020.8.24.0038 – 2a. 
Câm. Crim. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Sérgio Rizelo – Fonte: DJ, 08.02.2021).

 PREVIDENCIÁRIO 

PERÍCIA

670.041 Convocação de 
segurado não pode ser 
provada por meio de cópia de 
tela de sistema interno 
computacional do próprio 
INSS

Previdenciário. Reabilitação. 
Comprovação de convocação 
inidônea. Benefício restabelecido. 
1. Cópia de tela de sistema interno 
computacional do próprio INSS 
não é meio idôneo para comprovar 
convocação do segurado para a 
realização de perícia, porquanto 
produzido unilateralmente. Há 
que se apresentar provas de que a 
convocação do segurado seguiu o 
disposto no art. 179 do Regulamento 
da Previdência Social (Decreto nº 
3.048/99 – com redação em vigor no 
momento da cessação do benefício 
em 2018). 2. Não sendo a autarquia 
capaz de comprovar que convocou o 
segurado na forma da normatização 
sobre a matéria, deverá restabelecer 
o benefício, com o regular 
pagamento de atrasados. 3. Agravo 
de instrumento provido.
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(TRF-2a. Reg. – Ag. de 
Instrumento n. 0000206-
21.2020.4.02.0000 – 2a. T. Esp. – Ac. 
unânime – Rel.: Desa. Simone 
Schreiber – Fonte: DJ, 22.02.2021).

APOSENTADORIA RURAL

670.042 Prova de atividade 
rurícola pode ser obtida 
através da apresentação de 
certidão de casamento ou 
outro documento idôneo que 
evidencie a condição de 
trabalhador rural do cônjuge

Previdenciário. Aposentadoria 
rural. Início de prova material 
corroborado com prova 
testemunhal. Apelação desprovida. 
1. Trata-se de recurso de apelação 
interposto pelo INSS em face da 
sentença que julgou procedente o 
pedido inicial, concedendo à parte 
autora o benefício de aposentadoria 
por idade rural. 2. No caso concreto, 
a Autora implementou o requisito 
etário para aposentadoria especial 
em 2016 (ID 7095457 – p. 17), 
exigindo-se, portanto, o período 
de carência correspondente a 180 
meses, a começar de 2001. 3. Consta 
dos autos, com o fim de comprovar a 
qualidade de segurada/carência da 
Autora (ID 7095458 p. 1/13), certidão 
de óbito do seu genitor, datada de 
04/01/2000, certidão de nascimento 
de seu filho, indicando o seu 
companheiro como lavrador e ela 
como do lar, expedida em 28/01/2004; 
extrato do INFBEN, demonstrando 
que recebe pensão por morte rural. 
A par disso, não constam vínculos 
laborais no CNIS. 4. Registre-se que, 
nos termos da Súmula 6 da TNU, 
A certidão de casamento ou outro 
documento idôneo que evidencie 
a condição de trabalhador rural do 
cônjuge constitui início razoável 
de prova material da atividade 
rurícola. 5. Verifica-se, por fim, que 
a prova testemunhal se revelou 
apta a complementar o início de 
prova material, testificando que a 
parte autora se dedicou à atividade 

campesina durante o período de 
carência em regime de economia 
familiar. 6. Honorários advocatícios 
arbitrados em 10% sobre o valor da 
condenação, com observância do 
disposto na Súmula 111 do STJ. 7. 
Apelação desprovida.

(TRF-1a. Reg. – Ap. Cível n. 
1004087-60.2018.4.01.9999 – 1a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Wilson Alves de 
Souza – Fonte: DJ, 01.03.2021).

TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS

670.043 Havendo 
procedência do pedido em 
ação acidentária, a autarquia 
federal somente é isenta das 
custas processuais nas 
demandas ajuizadas após 1º 
de abril de 2019

Acidente de trabalho. INSS. Doença 
ocupacional. Rotura na região 
anterior do “labrum” da glenoide 
com formação de cisto paralabral, 
bursite subacromiodeltóidea 
e tendinopatia infraespinhal 
incipiente. Perícia médica que 
atestou a redução parcial e 
permanente da capacidade 
laborativa do obreiro. Auxílio-
acidente devido. Termo inicial. 
Decisão do Superior Tribunal 
de Justiça que determinou 
a suspensão do processo em 
razão da controvérsia acerca 
do tema 862, no REsp. 1.729.555/
SP, o qual foi submetido ao 
sistema de recursos repetitivos. 
Desnecessidade de sobrestamento, 
na espécie. Benefício de caráter 
alimentar. Direito ao benefício 
incontroverso. Implantação a 
partir da publicação da sentença, 
com ressalva de eventual passivo 
para execução de sentença com 
base na futura deliberação do 
STJ sobre o tema. Precedentes 
da câmara. Correção monetária 
pelo INPC. Pleito de isenção total 
das custas. Impossibilidade. Ação 
ajuizada anteriormente a abril 
de 2019. Inaplicabilidade da lei 
estadual n. 17.654/2018 que confere 

ÉOÃN
OM
SICAR

|
RACISMO É CRIME

piada
mimimi
brincadeira
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(TRF-2a. Reg. – Ag. de 
Instrumento n. 0000206-
21.2020.4.02.0000 – 2a. T. Esp. – Ac. 
unânime – Rel.: Desa. Simone 
Schreiber – Fonte: DJ, 22.02.2021).

APOSENTADORIA RURAL

670.042 Prova de atividade 
rurícola pode ser obtida 
através da apresentação de 
certidão de casamento ou 
outro documento idôneo que 
evidencie a condição de 
trabalhador rural do cônjuge

Previdenciário. Aposentadoria 
rural. Início de prova material 
corroborado com prova 
testemunhal. Apelação desprovida. 
1. Trata-se de recurso de apelação 
interposto pelo INSS em face da 
sentença que julgou procedente o 
pedido inicial, concedendo à parte 
autora o benefício de aposentadoria 
por idade rural. 2. No caso concreto, 
a Autora implementou o requisito 
etário para aposentadoria especial 
em 2016 (ID 7095457 – p. 17), 
exigindo-se, portanto, o período 
de carência correspondente a 180 
meses, a começar de 2001. 3. Consta 
dos autos, com o fim de comprovar a 
qualidade de segurada/carência da 
Autora (ID 7095458 p. 1/13), certidão 
de óbito do seu genitor, datada de 
04/01/2000, certidão de nascimento 
de seu filho, indicando o seu 
companheiro como lavrador e ela 
como do lar, expedida em 28/01/2004; 
extrato do INFBEN, demonstrando 
que recebe pensão por morte rural. 
A par disso, não constam vínculos 
laborais no CNIS. 4. Registre-se que, 
nos termos da Súmula 6 da TNU, 
A certidão de casamento ou outro 
documento idôneo que evidencie 
a condição de trabalhador rural do 
cônjuge constitui início razoável 
de prova material da atividade 
rurícola. 5. Verifica-se, por fim, que 
a prova testemunhal se revelou 
apta a complementar o início de 
prova material, testificando que a 
parte autora se dedicou à atividade 

campesina durante o período de 
carência em regime de economia 
familiar. 6. Honorários advocatícios 
arbitrados em 10% sobre o valor da 
condenação, com observância do 
disposto na Súmula 111 do STJ. 7. 
Apelação desprovida.

(TRF-1a. Reg. – Ap. Cível n. 
1004087-60.2018.4.01.9999 – 1a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Wilson Alves de 
Souza – Fonte: DJ, 01.03.2021).

TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS

670.043 Havendo 
procedência do pedido em 
ação acidentária, a autarquia 
federal somente é isenta das 
custas processuais nas 
demandas ajuizadas após 1º 
de abril de 2019

Acidente de trabalho. INSS. Doença 
ocupacional. Rotura na região 
anterior do “labrum” da glenoide 
com formação de cisto paralabral, 
bursite subacromiodeltóidea 
e tendinopatia infraespinhal 
incipiente. Perícia médica que 
atestou a redução parcial e 
permanente da capacidade 
laborativa do obreiro. Auxílio-
acidente devido. Termo inicial. 
Decisão do Superior Tribunal 
de Justiça que determinou 
a suspensão do processo em 
razão da controvérsia acerca 
do tema 862, no REsp. 1.729.555/
SP, o qual foi submetido ao 
sistema de recursos repetitivos. 
Desnecessidade de sobrestamento, 
na espécie. Benefício de caráter 
alimentar. Direito ao benefício 
incontroverso. Implantação a 
partir da publicação da sentença, 
com ressalva de eventual passivo 
para execução de sentença com 
base na futura deliberação do 
STJ sobre o tema. Precedentes 
da câmara. Correção monetária 
pelo INPC. Pleito de isenção total 
das custas. Impossibilidade. Ação 
ajuizada anteriormente a abril 
de 2019. Inaplicabilidade da lei 
estadual n. 17.654/2018 que confere 
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a isenção total do recolhimento da 
taxa de serviços judiciais (TSJ) em 
favor da autarquia previdenciária 
federal. Custas devidas pela 
metade, no caso. Recurso do INSS 
parcialmente provido. Comprovado 
que, em virtude de acidente do 
trabalho, o segurado sofreu lesão 
que ocasionou redução de sua 
capacidade laboral, sem impedi-
la, devido é o auxílio-acidente, de 
acordo com a redação original do 
art. 86, § 1º, I, da Lei n. 8.213/91. “(...) 
tendo em vista o atendimento aos 
pressupostos para percepção da 
benesse, consoante exposto alhures, 
bem como a urgência intrínseca a 
tal verba de caráter alimentar, não 
seria razoável suspender o processo 
inteiro somente pela divergência 
atinente ao termo inicial, isto é, 
desde quando há valores pretéritos 
vencidos.”

(TJSC – Ap. Cível n. 0323815-
05.2014.8.24.0038 – 3a. Câm. Dir. Públ. 
– Ac. unânime – Rel.: Des. Jaime 
Ramos – Fonte: DJ, 24.02.2021).

CONCUBINATO

670.044 Pensão por morte 
deve ser rateada quando o de 
cujus deixa em vida duas 
companheiras em uniões 
estáveis concomitantes

Previdenciário. Processo Civil. 
Embargos de declaração. 
Artigo 1.022 do CPC/15. União 
estável. Conjunto probatório 
suficiente. Concubinato impuro. 
Fundamentação clara e exaustiva. 
Rediscussão da matéria. Inviável. 
Recurso próprio. I. Segundo 
a dicção do art. 1.022 do Novo 
Código de Processo Civil, cabem 
embargos de declaração contra 
qualquer decisão judicial para: 
I – esclarecer obscuridade ou 
eliminar contradição; II – suprir 
omissão de ponto ou questão 
sobre o qual devia se pronunciar 
o juiz de ofício ou a requerimento; 
III – corrigir erro material. II. 
Para a concessão do benefício 

de pensão por morte, no caso de 
companheira, há necessidade de 
comprovação de união estável. Na 
hipótese, ainda que verificada a 
ocorrência do concubinato impuro, 
não se pode ignorar a realidade 
fática, concretizada pela longa 
duração da união do falecido 
com a concubina, ainda que 
existindo simultaneamente dois 
relacionamentos. III. O benefício de 
pensão por morte é a substituição 
do segurado falecido, até então 
provedor das necessidades de seus 
dependentes, pelo Estado. Como, 
no caso, tanto a autora quanto 
a corré eram simultaneamente 
companheiras do segurado, deve 
ser reconhecido o direito das duas à 
pensão, já que ambas vinham sendo 
sustentadas por ele. IV. Embargos 
de declaração a que se nega 
provimento.

(TRF-2a. Reg. – Ap. Cível n. 
0102105-07.2014.4.02.5001 – 2a. T. Esp. 
– Ac. unânime – Rel.: Des. Marcello 
Ferreira de Souza Granado – Fonte: 
DJ, 22.02.2021).

NOTA BONIJURIS: Sobre o 
tema o seguinte julgado do 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região: “Previdenciário. 
Pensão por morte. Concessão. 
Qualidade de dependente. 
União estável. Duas 
companheiras concomitantes. 
Possibilidade. Tutela específica. 
1. A concessão do benefício de 
pensão por morte depende 
da ocorrência do evento 
morte, da demonstração da 
qualidade de segurado do 
de cujus e da condição de 
dependente de quem objetiva 
a pensão. 2. Para a obtenção 
do benefício de pensão por 
morte deve a parte interessada 
preencher os requisitos 
estabelecidos na legislação 
previdenciária vigente à data 
do óbito, consoante iterativa 
jurisprudência dos Tribunais 
Superiores e desta Corte. 3.

É presumida a condição de 
dependência do companheiro, 
face às disposições contidas no 
artigo 16, I e § 4º, da Lei 8.213/91. 
4. Necessidade de comprovação 
da união estável, para fim de 
caracterizar a dependência 
econômica da companheira, 
face às disposições contidas 
no artigo 16, I e § 4º, da Lei 
8.213/91. 5. Comprovado nos 
autos que a autora e a ré 
eram concomitantemente 
companheiras do segurado 
falecido, fazem jus ao rateio 
do pagamento do benefício 
de pensão por morte do 
instituidor. 6. Reconhecido o 
direito da parte, impõe-se a 
determinação para a imediata 
implantação do benefício, 
nos termos do art. 497 do 
CPC.” (TRF4, AC 5010966-
94.2019.4.04.9999, Turma 
Regional Suplementar do PR, 
Relator Luiz Fernando Wowk 
Penteado, juntado aos autos em 
15/07/2020). (g.n.)”

EXCLUSÃO DE RENDA

670.045 É necessária a 
exclusão de valor recebido a 
título de BPC ou benefício 
previdenciário de até um 
salário mínimo para fins 
de renda per capita na 
análise do direito ao BPC/
LOA

Previdenciário. Processual civil. 
Mandado de segurança. Reexame 
necessário. 1. Os valores recebidos 
por componente do grupo familiar, 
idoso, acima de 65 anos de idade, 
ou pessoa com deficiência, de BPC/
LOAS ou de benefício previdenciário 
de até um salário-mínimo, devem 
ser excluídos da aferição da renda 
familiar mensal per capita para 
fins de análise do direito ao BPC/
LOAS. 2. Desprovimento do reexame 
necessário.

MORAR EM 
CONDOMÍNIO GARANTIDO PELA 
DUPLIQUE DO VALE É ESTAR

SEMPRE 

TRAN- 
QUILO.

A Duplique 
proporciona:

Os recursos financeiros que o 
condomínio precisa para manter 

tudo funcionando para bem-estar 
e a segurança dos moradores.

Redução da inadimplência com 
controle efetivo da e emissão e 
da cobrança das taxas condominiais.
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(TRF-4a. Reg. – Reex. Necessário 
n. 5003759-38.2020.4.04.7112 – 6a. 
T. – Ac. unânime – Rel.: Des. João 
Batista Pinto Silveira – Fonte: DJ, 
18.11.2020).

PENSÃO POR MORTE

670.046 Valor recebido de 
boa-fé é irrepetível 

Previdenciário. Ação ordinária. 
Benefício previdenciário de pensão 
por morte. Devolução de valores 
tidos por indevidos. Irrepetibilidade. 
Ausência de má fé comprovada. 
1. Este Tribunal já firmou posição 
no sentido de que, após a revisão 
ou anulação do ato concessório, 
somente está autorizada a cobrança 
dos valores pagos ao titular do 
benefício revisto ou anulado no 
caso de comprovada má-fé do 
beneficiário. Ocorre que não basta 
que se alegue a existência de 
fraude ou mesmo sua constatação 
em procedimento administrativo 
interno da autarquia previdenciária, 
sendo necessária a comprovação, 
mediante processo administrativo 
ou mesmo criminal, da existência 
da fraude e, mais ainda, de que o 
segurado tenha agido com dolo 
de executá-la. 2. A questão já foi 
objeto de análise em ação criminal 
por este Tribunal, tendo a Quarta 
Turma decidido que a inexistência 
de demonstração da vontade livre e 
consciente do acusado de, mediante 
ardil, artifício ou outro meio 
fraudulento, obter para si benefício 
previdenciário, com fraude ao INSS, 
impõe a manutenção da sentença 
absolutória, decidindo, ainda, 
que conduta culposa que não se 
enquadra no tipo penal imputado” 
(ACR 0014704-21.2008.4.01.3800/
MG, Rel. Desembargador Federal 
Olindo Menezes, Rel. Conv. Juiz 
Federal Alderico Rocha Santos 
(Conv.), Quarta Turma, e-DJF1 
p.99 de 20/03/2015). 3. Na hipótese, 
houve erro do INSS ao processar 
o requerimento de percebimento 
do benefício em questão, o qual 

foi pago durante vários anos sem 
qualquer questionamento, restando 
comprovado que o encargo de 
análise e conferência dos dados 
e documentos disponíveis no 
momento da concessão do benefício 
é da autarquia previdenciária e 
não do segurado, não sendo lícito, 
portanto, imputar ao segurado um 
débito em relação ao qual não deu 
causa. 4. Os honorários advocatícios 
ficam majorados em 2%, a teor do 
disposto no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11º 
do CPC, a, totalizando o quantum de 
12% (doze por cento) calculado sobre 
as parcelas vencidas até a data da 
sentença. 5. Apelação desprovida.

(TRF-1a. Reg. – Ap. Cível n. 
0000936-42.2015.4.01.3813 – 2a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. João Luiz de 
Sousa – Fonte: DJ, 05.03.2021).

NOTA BONIJURIS: No mesmo 
sentido: “Previdenciário. 
Benefício. Pagamento 
em excesso por erro da 
administração. Reposição 
indevida pelo segurado. 
Incabível repetição ao segurado 
dos valores já ressarcidos à 
previdência social. Sentença 
mantida. 1. Não se conhece 
o agravo retido, à míngua 
de reiteração do pedido na 
apelação, conforme regra 
do art. 523, § 1º, do Código 
de Processo Civil. 2. Não 
obstante a revogação da 
antecipação de tutela, não 
se pode exigir a devolução 
dos valores recebidos a título 
de benefício previdenciário 
ou assistencial, visto que se 
cuidam de valores destinados 
à subsistência do segurado ou 
assistido, ou de quem afirma 
deter essa qualidade, pessoas 
geralmente hipossuficientes 
e sem condições materiais de 
proceder à restituição, vivendo 
no limite do necessário à 
sobrevivência com dignidade. 
3. “1. A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal já

assentou que o benefício 
previdenciário recebido 
de boa-fé pelo segurado, 
em decorrência de decisão 
judicial, não está sujeito à 
repetição de indébito, em 
razão de seu caráter alimentar. 
Precedentes. 2. Decisão 
judicial que reconhece a 
impossibilidade de descontos 
dos valores indevidamente 
recebidos pelo segurado 
não implica declaração de 
inconstitucionalidade do 
art. 115 da Lei nº 8.213/1991. 
Precedentes. 3. Agravo 
regimental a que se nega 
provimento.” (ARE 734242 
agR, relator Ministro Roberto 
Barroso, 1ª T,DJe-175, pub. 
08/09/2015). 4. Agravo retido 
não reiterado na apelação de 
que não se conhece; apelações 
desprovidas.” (Apelação Cível 
n. 2281-13.2014.4.01.3803/MG; 
Relator Desembargador Federal 
Jamil Rosa de Jesus Oliveira; 
Primeira Turma; Publicação de 
11/03/2016 e-DJF1)”

CASO JORGINA DE FREITAS

670.047 Fraude pode gerar 
indenização de danos morais 
em favor do INSS

Civil e administrativo. “Caso 
Jorgina de Freitas“. Lesões 
extrapatrimoniais causadas 
por agentes do estado ao 
INSS. Prejuízos insuscetíveis 
de apreciação econômica e de 
extensão incalculável. Danos 
extrapatrimoniais. Indenização. 
Cabimento. Histórico da demanda: 
1. Trata-se, na origem, de demanda 
proposta pelo INSS com o fim 
de obter reparação por danos 
decorrentes de fraude praticada 
contra a autarquia no contexto 
do denominado “caso Jorgina 
de Freitas”, cuja totalidade dos 
prejuízos, segundo as instâncias 
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ordinárias, superou 20 (vinte) 
milhões de dólares. 2. Consignou-se 
no acórdão recorrido: “repetindo 
a sistemática empregada tantas 
outras vezes, a advogada requereu 
fossem preparados novos cálculos; 
o contador os elaborou, alcançando 
resultado claramente exagerado; 
o procurador autárquico anuiu 
prontamente com o mesmo; e o 
magistrado, em tempo bastante 
expedito, homologou as contas 
e determinou a expedição do 
alvará de levantamento em favor 
da advogada, fechando-se assim 
o ciclo – sendo certo que, via de 
regra, os segurados não chegavam 
a receber qualquer parcela do 
montante desviado, que era 
partilhado entre os membros da 
organização criminosa” (fl. 2.370, 
e-STJ). 3. O Tribunal de origem 
manteve a condenação à reparação 
dos danos materiais, mas afastou o 
“pagamento de uma compensação 
por danos morais, posto que 
inviável cogitar-se, diante da 
própria natureza das atividades 
desempenhadas pelo INSS, de 
impacto negativo correspondente 
a descrédito mercadológico” (fl. 
2.392, e-STJ). Reconhecimento de 
dano moral: distinção presente no 
caso dos autos: 4. Embora haja no 
STJ diversas decisões em que se 
reconheceu a impossibilidade da 
pessoa jurídica de Direito Público 
ser vítima de dano moral, o exame 
dos julgados revela que essa 
orientação não se aplica ao caso dos 
autos. 5. Por exemplo, no Recurso 
Especial 1.258.389⁄PB, da relatoria 
do Min. Luis Felipe Salomão, o 
que estava sob julgamento era 
ação indenizatória ajuizada por 
município em razão de programas 
radiofônicos e televisivos locais que 
faziam críticas ao Poder Executivo. 
No Recurso Especial 1.505.923⁄PR, 
Relator Min. Herman Benjamin, a 
pretensão indenizatória se voltava 
contra afirmações de que autarquia 
federal teria produzido cartilha 
com informações inverídicas. 
No Recurso Especial 1.653.783⁄SP, 

Relator Min. Mauro Cambpell, 
discutiu-se o uso indevido de 
logotipo do Ibama. 6. Diversamente 
do que se verifica no caso dos 
autos, nesses precedentes estava 
em jogo a livre manifestação do 
pensamento, a liberdade de crítica 
dos cidadãos ou o uso indevido 
de bem imaterial do ente público. 
Danos extrapatrimoniais: 7. 
Também não afasta a pretensão 
reparatória o argumento de 
que as pessoas que integram o 
Estado não sofrem “descrédito 
mercadológico”. 8. O direito das 
pessoas jurídicas à reparação por 
dano moral não exsurge apenas 
no caso de prejuízos comerciais, 
mas também nas hipóteses, mais 
abrangentes, de ofensa à honra 
objetiva. Nesse plano, até mesmo 
entidades sem fins lucrativos 
podem se atingidas. 9. Transcreve-
se no acórdão recorrido trecho da 
condenação criminal, relativa aos 
mesmos fatos, em que o Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro afirmou: 
“além do descrédito da Justiça, 
as consequências concretas dos 
delitos, representadas pelas perdas 
patrimoniais, foram extremamente 
graves. Somente pelas cifras 
apuradas nestes autos evidencia-
se o colossal prejuízo causado ao 
erário, que será impossível reparar 
cabalmente, a despeito das medidas 
assecuratórias adotadas” (fl. 2.366, 
e-STJ). 10. Não se pode afastar a 
possibilidade de resposta judicial 
à agressão perpetrada por agentes 
do Estado contra a credibilidade 
institucional da autarquia. Voto 
vogal do Min. Og Fernandes: 11. 
Quanto à imposição de condenação 
na instância superior, devem ser 
acolhidas as bem lançadas razões 
apresentadas pelo eminente Min. 
Og Fernandes. 12. Considerando 
que “o acórdão recorrido limitou-
se a reconhecer a impossibilidade 
jurídica do pedido de indenização 
por danos morais”, afirmou Sua 
Excelência que “o provimento 
jurisdicional a ser exarado na 

instância extraordinária deve 
apenas afastar tal premissa, não 
sendo possível reconhecer, desde 
logo, a procedência do pleito 
indenizatório”. Conclusão: 13. 
Recurso Especial provido, com 
determinação de retorno dos autos, 
para que, tendo como fixada a 
viabilidade jurídica da reparação 
por danos morais, o Tribunal de 
origem reaprecie a questão como 
entender de direito.

(STJ – Rec. Especial n. 1.722.423/
RJ – 2a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Herman Benjamin – Fonte: DJ, 
18.12.2020). 

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

670.048 Pensão por morte 
não pode ser prorrogada até 
a conclusão do curso 
superior de universitário 
maior de 21 anos

Previdenciário. Pensão por morte. 
Filhos maiores de 21 anos. Estudante 
universitário. Prorrogação até 24 
anos ou até conclusão de curso 
superior. Impossibilidade. Súmula 
74/TRF4. Tema 643/STJ. 1. A Lei de 
Benefícios (Lei nº 8.213/91) determina 
que o benefício será devido aos 
dependentes do segurado falecido, 
dentre eles os filhos, até os 21 anos 
de idade, caso não sejam inválidos. 
2. É inviável a prorrogação do 
benefício de pensão por morte ao 
filho(a) maior de 21 anos, ainda que 
estudante universitário(a), por 
absoluta ausência de previsão 
legal, nos termos da Súmula 74, 
desta Corte Regional. 3. De sua vez, 
a Corte Superior pacificou este 
entendimento em regime de recurso 
repetitivo, no julgamento do REsp 
nº 1.369.832-SP, na forma do artigo 
543-C do Código de Processo Civil, 
constituindo-se esta decisão no 
Tema 643.

(TRF-4a. Reg. – Ap. Cível n. 
5023982-52.2018.4.04.9999 – T. Reg. 
Supl. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Fernando Quadros da Silva – Fonte: 
DJ, 09.03.2021).
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

670.049 No período entre o 
indeferimento 
administrativo e a efetiva 
implantação de auxílio-
doença ou de aposentadoria 
por invalidez, o segurado do 
RPGS tem direito ao 
recebimento conjunto das 
rendas do trabalho exercido

Previdenciário. Aposentadoria 
por invalidez. Incapacidade total e 
permanente. DIB na DCB. Sentença 
mantida. 1. O recurso deve ser 
recebido no efeito devolutivo, por 
força do art. 1012, parágrafo 1º, V 
do CPC, haja vista a concessão 
da antecipação de tutela. 2. 
Para a concessão do benefício 
de aposentadoria por invalidez 
estabelece o art. 42 da Lei 8.213/91 a 
necessidade de preenchimentos dos 
seguintes requisitos: a) condição 
de segurado b) incapacidade total 
e permanente e c) carência de 
12 contribuições mensais, salvo 
as exceções legais. O auxílio-
doença exige incapacidade total 
e temporária, para o exercício 
de sua atividade laborativa, ou 
permanente, mas suscetível de 
reabilitação para o exercício de 
outra profissão. Na hipótese de 
segurado especial, deve comprovar 
o exercício de atividade rural pelo 
período de carência, in verbis: Art. 
39. Para os segurados especiais, 
referidos no inciso VII do caput 
do art. 11 desta Lei, fica garantida a 
concessão: I – de aposentadoria por 
idade ou por invalidez, de auxílio-
doença, de auxílio-reclusão ou de 
pensão, no valor de 1 (um) salário 
mínimo, e de auxílio-acidente, 
conforme disposto no art. 86 
desta Lei, desde que comprovem 
o exercício de atividade rural, 
ainda que de forma descontínua, 
no período imediatamente 
anterior ao requerimento do 
benefício, igual ao número de 
meses correspondentes à carência 
do benefício requerido., redação 

vigente à época da incapacitação 
do autor. 3. A controvérsia 
cinge-se à incapacidade. O laudo 
pericial indicou que o autor, 58 
anos atualmente, serviços gerais, 
é portador de hérnia de disco 
cervical e hérnias de disco lombar, 
estando total e permanentemente 
incapacitado. Ainda não tenha 
fixado data precisa para início 
da incapacitação, refere que a 
doença se agudizou há dois anos 
aproximadamente (10.2012). 4. O 
fato de o autor ter continuado a 
laborar após a DII não afasta o 
reconhecimento da incapacitação, 
sendo devido o benefício nos termos 
da Súmula 72 TNU e Tema 1013 STJ. 
5. Assim, restaram comprovados 
os requisitos para concessão da 
aposentadoria por invalidez, 
devendo a DIB ser mantida na DCB, 
em 01.10.2013, posto que permanecia 
incapacitado o autor. 6. Honorários 
majorados, fixados em R$1100,00, 
nos termos do at. 85 do CPC. 7. 
Apelação desprovida.

(TRF-1a. Reg. – Ap. Cível n. 
0033942-13.2017.4.01.9199 – 2a. Câm. – 
Ac. unânime – Rel.: Juíza Subst. em 
2º Grau Camile Lima Santos – Fonte: 
DJ, 27.01.2021).

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

670.050 Recebimento de BPC 
impede o recolhimento como 
segurado facultativo de 
baixa renda

Previdenciário. Pensão por 
morte. Requisitos. Qualidade de 
segurado do falecido. Condição 
de segurado facultativo de baixa 
renda. Recebimento de benefício 
assistencial (BPC/LOAS).  
1. A concessão do benefício de 
pensão por morte depende do 
preenchimento dos seguintes 
requisitos: a) a ocorrência do evento 
morte; b) a condição de dependente 
de quem objetiva a pensão; c) a 
demonstração da qualidade de 
segurado do de cujus por ocasião 
do óbito. O benefício independe de 

carência e é regido pela legislação 
vigente à época do óbito 
2. Não é possível o recolhimento 
como segurado facultativo de baixa 
renda no período de recebimento 
de benefício assistencial (BPC/
LOAS), pois não restaria preenchido 
um dos requisitos, a ausência 
de renda própria. 3. Porém, é 
possível validar os recolhimentos 
do segurado facultativo de baixa 
renda nos meses em que o pedido 
de benefício assistencial estava 
sendo processado pelo INSS. Nesses 
meses, não houve recebimento de 
renda própria. 
4. Comprovado o preenchimento 
de todos os requisitos legais, a 
parte autora faz jus ao benefício de 
pensão por morte.

(TRF-4a. Reg. – Rem. Necessária 
n. 5022781-88.2019.4.04.9999 – T. Reg. 
Supl. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Márcio Antônio Rocha – Fonte: DJ, 
04.02.2021).

 PROCESSO CIVIL 

JULGAMENTO AMPLIADO

670.051 Divergência em 
embargos de declaração 
capaz de alterar resultado 
unânime da apelação exige 
julgamento ampliado

Processual Civil. Recurso especial. 
Técnica de julgamento ampliado. 
Embargos de declaração. Voto 
divergente. Aptidão. Modificação 
do resultado unânime. Recurso 
de apelação. Art. 942 do CPC⁄2015. 
Cabimento. Recurso provido. 1. 
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 
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acórdão de apelação. 2. Recurso 
especial provido para determinar 
o retorno dos autos à origem, a 
fim de que seja dada continuidade 
ao julgamento não unânime dos 
embargos de declaração, aplicando-
se a técnica prevista do art. 942 do 
CPC⁄2015.

(STJ – Rec. Especial n. 1.910.317/
PE – 4a. T. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Antonio Carlos Ferreira – Fonte: DJ, 
11.03.2021).

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

670.052 Justiça pode exigir 
prova da representação de 
mandatário constituído por 
procuração pública 
outorgada no exterior

Direito Processual Civil. Recurso 
Especial. Ação cautelar de produção 
antecipada de prova. 1. Alegação 
de ofensa aos art. 9º e 11 da Lindb. 
Prequestionamento. Ausência. 
Súmula n. 211⁄STJ. 2. Regularidade 
de representação processual. 
Pessoas jurídicas estrangeiras. 
Mandatário constituído por 
procuração pública confeccionada 
no exterior. Desburocratização. 
Reconhecimento de mesmo valor 
atribuído às procurações nacionais. 
3. Necessidade de documentos 
que comprovem a existência de 
poderes de representação. Ausência 
de comprovação no momento de 
outorga da procuração pública. 
Exigibilidade. 4. Oportunidade 
para sanar o vício conferida. 
Prazo transcorrido in albis. 5. 
Recurso especial desprovido. 
1. O conhecimento do recurso 
especial exige que a tese recursal 
e o conteúdo normativo apontado 
como violado tenham sido objeto 
de efetivo pronunciamento por 
parte do Tribunal de origem, ainda 
que em embargos de declaração, 
o que não ocorreu no caso em 
tela (Súmula n. 211 do STJ). 2. Em 
regra, a representação processual 
de pessoa jurídica estrangeira é 
exercida por gerente, representante 

ou administrador de sua filial, 
agência ou sucursal aberta ou 
instalada no Brasil (art. 12, VIII, do 
CPC⁄1973 e art. 75, X, do CPC⁄2015). 
Contudo, inexistindo filial, agência 
ou sucursal, em território nacional, 
aplica-se a regra geral, a fim de 
ser a pessoa jurídica estrangeira 
representada “por quem os 
respectivos estatutos designarem, 
ou, não os designando, por seus 
diretores” (art. 12, VI, CPC⁄1973 e art. 
75, VIII, CPC⁄2015). 3. A ausência 
de exigência legal expressa para 
juntada dos atos constitutivos, 
não obsta a exigência judicial, 
quando imprescindível para 
demonstrar a regular condição de 
representante legal, especialmente 
quando suscitada dúvida razoável 
pela parte contrária. 4. A outorga 
de procuração pública perante 
oficial de notas em território 
nacional pressupõe, por força de 
lei, a comprovação da identidade, 
capacidade e legitimidade dos 
signatários para a prática do ato 
(art. 215, § 1º, do CC⁄2002). 5. O 
reconhecimento de fé pública aos 
documentos lavrados perante o 
notário e o registrador, conjugado 
à exigência prévia da comprovação 
da condição de representante legal, 
afastam a necessidade de nova 
comprovação perante o Poder 
Judiciário, salvo se contestada a 
própria validade do ato cartorário. 
6. A Convenção sobre a Eliminação 
da Exigência de Legalização dos 
Documentos Públicos Estrangeiros 
– Convenção da Apostila da Haia, 
internalizada por meio do Decreto 
n. 8.660⁄2016, desburocratizou 
as exigências para validade de 
documentos públicos oriundos 
de outros Estados signatários, 
substituindo a legalização pela 
apostila e impondo à Justiça 
brasileira o reconhecimento desses 
documentos, atribuindo-lhes o 
mesmo valor probatório legalmente 
previsto para os instrumentos 
públicos lavrados em território 
nacional. 7. Contudo, o valor 
probante desses documentos 

www.livrariabonijuris.com.br

0800 645 4020 
41 3323 4020

de Arioswaldo  
Trancoso Cruz

VERSOS 
CADENTES
COLEÇÃO  
HELENA KOLODY

Os Versos Cadentes 
encantam o espírito do leitor, 
traduzem-se na ternura e na 
sabedoria necessárias tanto 
na alegria quanto na dor, 
pois Arioswaldo só concebe 
competência se abraçada à 
humildade. A apresentação 
dos poemas expressa, 
assim como na trajetória 
de uma estrela itinerante, 
toda a movimentação dos 
pensamentos do autor ao 
longo de mais de sessenta 
anos.

Compre pelo QR Code

R$ 50,00 
256 páginas

173REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

EMENTÁRIO TITULADO

acórdão de apelação. 2. Recurso 
especial provido para determinar 
o retorno dos autos à origem, a 
fim de que seja dada continuidade 
ao julgamento não unânime dos 
embargos de declaração, aplicando-
se a técnica prevista do art. 942 do 
CPC⁄2015.

(STJ – Rec. Especial n. 1.910.317/
PE – 4a. T. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Antonio Carlos Ferreira – Fonte: DJ, 
11.03.2021).
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de comprovação no momento de 
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para sanar o vício conferida. 
Prazo transcorrido in albis. 5. 
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1. O conhecimento do recurso 
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e o conteúdo normativo apontado 
como violado tenham sido objeto 
de efetivo pronunciamento por 
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regra, a representação processual 
de pessoa jurídica estrangeira é 
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ou sucursal, em território nacional, 
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representante legal, especialmente 
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de outros Estados signatários, 
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apostila e impondo à Justiça 
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não tem o condão de afastar as 
exigências legais de capacidade 
e legitimidade, de modo que não 
tendo sido exigida a comprovação 
da condição de representante 
legal pela autoridade competente 
estrangeira, a regularidade da 
representação poderá ser objeto 
de dúvida e, portanto, se sujeitar 
à necessidade de comprovação 
judicial. 8. Recurso especial 
desprovido.

(STJ – Rec. Especial n. 1.845.712/
PR – 3a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Marco Aurélio Bellizze – Fonte: DJ, 
03.12.2020).

NOTA BONIJURIS: A 
propósito: “Agravo Interno 
na homologação de decisão 
estrangeira. Extinção sem 
apreciação do mérito. Falta de 
prova de regular representação 
processual da autora. 1. 
Hipótese em que o pedido de 
homologação de sentença 
estrangeira foi extinto sem 
julgamento do mérito, por 
falta de prova de que a 
autora estava representada 
regularmente em juízo. 2. A 
pessoa jurídica estrangeira sem 
filial, agência ou sucursal no 
Brasil é representada em juízo 
nos termos do art. 75, VIII, do 
CPC⁄15. 3. À falta de indicação 
de seus representantes nos 
atos constitutivos da pessoa 
jurídica, ela é representada por 
seus diretores. 4. Documento de 
origem estrangeira que elenca 
os diretores da pessoa jurídica 
estrangeira deve cumprir 
formalidades mínimas, com a 
legalização pela via diplomática 
ou consular ou apostila, por 
meio da qual a autoridade 
competente indicada pelo 
Estado de onde o documento é 
originário atestará a veracidade 
da assinatura aposta no 
documento estrangeiro e a 
qualidade em que o signatário 
atuou. Inteligência do art. 3º da

Convenção sobre a Eliminação 
da Exigência de Legalização 
de Documentos Públicos 
Estrangeiros, promulgada pelo 
Decreto 8.660⁄2016. 5. Agravo 
interno da Autora não provido 
(AgInt nos EDcl na SEC n. 
15.883⁄EX, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, Corte Especial, DJe 
13⁄8⁄2019).

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

670.053 Ação de produção 
antecipada de provas deve 
ser instruída com a 
comprovação de prévio 
pedido à instituição 
financeira não atendido em 
prazo razoável

Produção antecipada de provas 
– Ação de produção antecipada 
de provas, visando à exibição 
de documentos – Ausência de 
interesse de agir no aspecto 
necessidade – Não preenchimento 
dos requisitos para o ajuizamento 
da ação que vise à exibição de 
documentos, estabelecidos pelo STJ 
no julgamento do REsp 1349453/
MS, que seguiu o rito dos recursos 
repetitivos, nos termos do art. 
543-C, do antigo Código de Processo 
Civil: “A propositura de ação 
cautelar de exibição de documentos 
bancários (cópias e segunda via 
de documentos) é cabível como 
medida preparatória a fim de 
instruir a ação principal, bastando 
a demonstração da existência de 
relação jurídica entre as partes, a 
comprovação de prévio pedido à 
instituição financeira não atendido 
em prazo razoável, e o pagamento 
do custo do serviço conforme 
previsão contratual e normatização 
da autoridade monetária” – Julgado 
que se aplica a esta ação pois visa 
à exibição de documentos – Pedido 
administrativo que não se configura 
válido – Notificação extrajudicial 
enviada por mensagem eletrônica, 

por terceiro, estranho à relação 
contratual, desacompanhada de 
procuração conferindo poderes 
de representação – Empresa 
requerida que não poderia enviar 
os documentos ao remetente da 
mensagem, que não demonstrou 
ter poderes para recebê-los – 
Desnecessidade de propositura 
da presente ação – Carência da 
ação por falta de interesse de agir 
– Sentença de extinção do feito 
mantida – Recurso improvido.

(TJSP – Ap. Cível n. 1013737-
66.2018.8.26.0020 – 24a. Câm. Dir. 
Priv. – Ac. unânime – Rel.: Des. Plinio 
Novaes de Andrade Júnior – Fonte: 
DJ, 16.03.2021).

JUIZADO ESPECIAL

670.054 Competência 
definida na Lei 9.099/95 é 
relativa

Conflito negativo de competência. 
Suscitação pelo juízo do 2ª Juizado 
Especial Cível em face do juízo da 
5ª Vara Cível, ambos da comarca de 
Joinville. Ação de ressarcimento 
c/c obrigação de fazer. Valor da 
causa inferior a 40 salários mínimos 
e pedido de justiça gratuita. 
Declinação da competência pelo 
juízo cível. Impossibilidade no caso 
concreto. Súmula 33 do Superior 
Tribunal de Justiça. Competência 
relativa do juizado especial cível. 
Prevalência da opção da parte pelo 
procedimento comum. Precedentes 
deste tribunal e da corte superior. 
Competência do juízo cível. Conflito 
julgado procedente. 

(TJSC – Confl. de Competência n. 
5045397-56.2020.8.24.0000 – 5a. Câm. 
Cív. – Ac. unânime – Rel.: Des. Jairo 
Fernandes Gonçalves – Fonte: DJ, 
01.02.2021).

SISBAJUD

670.055 Penhora por meio do 
sistema Sisbajud independe 
da prova de inexistência de 
outros bens penhoráveis
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EMENTÁRIO TITULADO

Agravo de instrumento. Execução 
fiscal. Penhora. Sistema Sisbajud. 
Lei de abuso de autoridade. A 
pesquisa de ativos financeiros 
por meio do sistema Sisbajud 
dispensa a prova de inexistência de 
outros bens passíveis de penhora. 
Jurisprudência do STJ e deste 
Tribunal de Justiça. Providência 
que visa a assegurar a efetividade 
da prestação jurisdicional, não 
se enquadrando no tipo penal 
previsto no art. 36 da Lei de 
Abuso de Autoridade n.º 13.869/19. 
Precedentes do TJRS. Recurso 
provido.

(TJRS – Ag. de Instrumento n. 
70084978758 – 1a. Câm. Cív. – Dec. 
monocrática – Rel.: Desa. Maria 
Isabel de Azevedo Souza – Fonte: 
DJ, 10.03.2021).

CITAÇÃO

670.056 Anulação de partilha 
que afeta imóvel de herdeiro 
casado em comunhão 
universal exige citação do 
cônjuge

Recurso Especial. Civil e processual 
civil. Partilha. Anulação. 
Imóveis. Registro. Herdeiros. 
Comunhão universal de bens. 
Citação. Cônjuges. Necessidade. 
Litisconsórcio necessário. 1. Recurso 
especial interposto contra acórdão 
publicado na vigência do Código de 
Processo Civil de 1973 (Enunciados 
Administrativos nºs 2 e 3⁄STJ). 2. 
Cinge-se a controvérsia a definir 
se, em ação anulatória de partilha 
em que o título de transferência 
dos imóveis anteriormente 
recebidos pelos herdeiros já foi 
levado a registro, os cônjuges dos 
herdeiros casados sob o regime 
de comunhão universal de bens 
devem integrar a lide na qualidade 
de litisconsortes necessários. 3. 
No caso de a anulação de partilha 
acarretar a perda de imóvel já 
registrado em nome de herdeiro 
casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, a citação do 

cônjuge é indispensável, tratando-
se de hipótese de litisconsórcio 
necessário. 4. Recurso especial 
provido. 

(STJ – Rec. Especial n. 1.706.999/
SP – 3a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva – Fonte: 
DJ, 01.03.2021).

NOTA BONIJURIS: Explica 
Carlos Roberto Gonçalves: 
“Em regra, é dispensada a 
citação do cônjuge do herdeiro, 
assim como é considerada 
suficiente a outorga unilateral 
de procuração pelo herdeiro, 
tendo em vista ser o objeto 
do inventário o recebimento 
de bens por sucessão mortis 
causa, máxime se o regime 
de bens no casamento exclui 
a comunicação da herança. 
A participação do cônjuge 
é facultativa, por lhe faltar 
título hereditário. Se houver 
comunicação dos bens 
herdados, tratar-se á de 
relação não hereditária, mas 
concernente ao regime de 
bens do casamento. Haverá, 
no entanto, necessidade de 
citação do cônjuge, ou de sua 
representação no processo, 
em caso de disposição de bens, 
tais como renúncia, partilha 
diferenciada e quaisquer atos 
que dependam de outorga 
uxória” (Direito civil brasileiro. 
Volume 7. 14. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020, e-book 
– grifou-se).

AUTO DE ARREMATAÇÃO

670.057 Remição da execução 
pode ocorrer até assinatura 
do auto de arrematação e não 
inclui débitos de outras 
ações

Processual Civil. Recursos 
especiais. Ação de execução de 
título extrajudicial. Contrato de 
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locação. Prequestionamento. 
Ausência. Ofensa ao princípio da 
não surpresa. Inocorrência. Termo 
final para remição da execução. 
Assinatura do auto de arrematação. 
Objeto do depósito remissivo. 
Integralidade da dívida executada 
e seus acessórios. Divergência 
jurisprudencial prejudicada. 1. Ação 
de execução de título extrajudicial 
proposta em 18⁄03⁄2016. Recursos 
especiais interpostos em 17⁄09⁄2019 
e 18⁄11⁄2019 e atribuídos a este 
gabinete em 05⁄09⁄2020. Julgamento: 
CPC⁄2015. 2. JNE Telecomunicações 
e Informática EIRELI não recorreu 
da decisão interlocutória proferida 
pelo Juízo de primeiro grau, razão 
pela qual carece de interesse 
recursal para impugnar o acórdão. 
3. O propósito recursal consiste 
em dizer a) se houve violação ao 
princípio da não surpresa; b) qual 
o termo final para a remição da 
execução e c) se o valor depositado 
em juízo, com a finalidade de 
remir a execução, deve abarcar 
o valor da penhora efetivada no 
rosto dos autos. 4. A ausência de 
decisão acerca de dispositivo legal 
indicado como violado impede o 
conhecimento do recurso especial. 
5. “O enunciado processual da “não 
surpresa” não implica exigir do 
julgador que toda solução dada 
ao deslinde da controvérsia seja 
objeto de consulta às partes antes 
da efetiva prestação jurisdicional, 
mormente quando já lhe foi 
oportunizada manifestação acerca 
do ponto em discussão” (AgInt no 
REsp 1841905⁄MG). 6. A remição da 
execução, consagrada no art. 826 
do CPC⁄2015, consiste na satisfação 
integral do débito executado 
no curso da ação e impede a 
alienação do bem penhorado. 
7. A jurisprudência desta Corte 
orienta-se pela possibilidade de o 
direito de remição da execução ser 
exercido até a assinatura do auto 
de arrematação (RMS 31.914⁄RS; 
AgRg no REsp 958.769⁄RS). 8. Para a 
remição da execução, o executado 
deve pagar ou consignar o montante 

correspondente à totalidade da 
dívida executada, acrescida de juros, 
custas e honorários de advogado, 
não sendo possível exigir-lhe o 
pagamento de débitos executados 
em outras demandas. 9. Recurso 
especial de JNE Telecomunicações 
e Informática Eireli não conhecido 
e recurso especial de Yvonne Hanna 
Riachi parcialmente conhecido e, 
nessa extensão, provido. 

(STJ – Rec. Especial n. 1.862.676/
SP – 3a. T. – Ac. unânime – Rel.: Min. 
Nancy Andrighi – Fonte: DJ, 01.03.2021).

NOTA BONIJURIS: Acerca 
do assunto, há muito, a 
jurisprudência do STJ orienta-se 
pela possibilidade de o direito 
à remição da execução ser 
exercido até a assinatura do 
auto de arrematação: “Processo 
Civil. Execução fiscal. Execução. 
Pedido de remição. Prazo. 24 
horas ou antes da assinatura 
do auto de arrematação. 1. Nos 
termos dos arts. 693 e 694 do 
Código de Processo Civil, a 
arrematação só se vê perfeita 
e acabada depois de assinado 
o auto pelo juiz. 2. O direito de 
remição da execução pode ser 
exercido até a assinatura do auto 
de arrematação. Precedentes: 
RMS 31.914⁄RS, Rel. Min. Massami 
Uyeda, Terceira Turma, julgado 
em 21.10.2010, DJe 10⁄11⁄2010; 
REsp 944.451⁄SP, Rel. Min. 
Humberto Gomes de Barros, 
Terceira Turma, julgado em 
6.12.2007, DJ 18.12.2007. Agravo 
regimental improvido (AgRg no 
REsp 958.769⁄RS, Rel. Ministro 
Humberto Martins, segunda 
turma, julgado em 01⁄03⁄2012, DJe 
07⁄03⁄2012 – grifou-se).”

INOVAÇÃO RECURSAL

670.058 Não configura 
inovação recursal a mera 
correção de equívoco na 
exordial

Apelação Cível. Ação de cobrança. 
Seguro de transporte de cargas. 
Furto de mercadorias transportadas. 
Pedido administrativo negado por 
ausência de cobertura. Reconhecida 
a ilegitimidade passiva ad causam 
da seguradora face a sua cisão 
parcial. Substituição processual 
pela empresa adquirente. Sentença 
de improcedência. Irresignação 
da autora. Preliminar. Defendida 
a legitimidade passiva da empresa 
cindida. Tese rejeitada. Cisão 
parcial do patrimônio societário 
da companhia devedora. “carteira 
de grandes riscos” transferida à 
empresa adquirente. Conjunto 
probatório que demonstra a ciência 
prévia da autora acerca dessa 
sucessão. Sinistro, ademais, ocorrido 
durante a prorrogação do contrato 
concedida pela nova seguradora. 
Inviabilidade de se responsabilizar a 
companhia cindida por fato gerador 
ocorrido após a vigência originária 
do contrato. Reconhecimento de 
sua ilegitimidade passiva mantida. 
Prefacial afastada. Mérito. Defendida 
pela autora/apelante a existência 
de cobertura especial para o caso 
de furto qualificado. Suscitada, 
em contrarrazões, tratar-se a tese 
de inovação recursal, posto que a 
inicial qualificou o evento como 
roubo. Indicação equivocada na 
exordial da cobertura à qual se 
enquadraria o evento danoso 
(subtração da carga). Situação que 
não obsta o direito perseguido. 
Pleito inicial fundamentado na 
existência de cobertura para 
a hipótese fática dos autos. 
Requerida ciente dessa disposição 
contratual. Verificada a presença 
de cobertura especial para furto 
de carga. Ausência de conclusão 
da investigação policial que não 
autoriza a recusa do pagamento. 
Inércia da ré em apresentar prova 
sobre eventual fraude por parte 
da segurada. Prejuízo material da 
demandante evidenciado. Dever de 
indenizar caracterizado. Sentença 
reformada. Procedência do pedido 
inicial. Art. 487, I, CPC. Encargos 
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sucumbenciais. Alteração do julgado 
nesta instância. Redistribuição 
necessária. Condenação da requerida 
ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, conforme 
o art. 85, § 2º, do Código de Processo 
Civil. Recurso conhecido e provido 
em parte.

(TJSC – Ap. Cível n. 0327840-
22.2018.8.24.0038 – 4a. Câm. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Luiz Felipe 
Schuch – Fonte: DJ, 04.03.2021).

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

670.059 Indeferida a 
gratuidade de justiça de 
parte com altos gastos com 
cartão de crédito

Agravo de instrumento. Gratuidade 
de justiça. Indeferimento da 
gratuidade de justiça mantido. 
Muito embora tenha o r. Juízo 
de primeiro grau se equivocado 
ao não aplicar a regra prevista 
no art. 99, § 2º, do CPC/2015 (“O 
juiz somente poderá indeferir 
o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta 
dos pressupostos legais para a 
concessão de gratuidade, devendo, 
antes de indeferir o pedido, 
determinar à parte a comprovação 
do preenchimento dos referidos 
pressupostos.”), nos termos do art. 
933 do CPC/2015, e em atenção ao 
princípio da primazia da decisão 
de mérito, foi corrigido o equívoco 
em sede recursal, determinando-
se à parte agravante a juntada 
de documentação pertinente. 
Agravante que é proprietário de três 
chácaras, não explicou a destinação 
de valores que tinha em espécie, 
conforme Declaração de Imposto 
de Renda, e gasta mensalmente 
cerca de R$2.000,00 com cartão de 
crédito. Circunstâncias do caso 
concreto, ademais, que corroboram 
o indeferimento da gratuidade. 
Ausência dos requisitos do art. 98 do 
CPC/2015. Recurso não provido.

(TJSP – Ag. de Instrumento n. 
2112385-56.2020.8.26.0000 – 27a. Câm. 

Dir. Priv. – Ac. unânime – Rel.: Des. 
Alfredo Attié – Fonte: DJ, 15.03.2021).

PRESCRIÇÃO

670.060 Pretensões voltadas 
à declaração de 
inexigibilidade e à repetição 
de indébito de valores 
decorrentes de empréstimo 
consignado prescrevem em 
cinco anos

Apelação Cível. Ação declaratória de 
nulidade/inexigibilidade de desconto 
em folha de pagamento/ausência 
do efetivo proveito cumulada 
com repetição de indébito e danos 
morais. Prescrição reconhecida na 
origem. Recurso da parte autora. 
Contrato de empréstimo consignado. 
Pagamento mediante desconto sobre 
o benefício previdenciário. Prazo 
quinquenal. Art. 27 do Código de 
Defesa do Consumidor. Contagem 
do prazo. Termo a quo. Prestação 
de trato sucessivo. Renovação do 
dano a cada desconto. Prazo que 
tem início quando da quitação da 
última parcela. Lapso prescricional 
transcorrido. Prescrição 
reconhecida. Sentença mantida. 
Recurso desprovido. 

(TJSC – Ap. Cível n. 5001330-
37.2019.8.24.0001 – 3a. Câm. Dir. Cív. 
– Ac. unânime – Rel.: Des. Fernando 
Carioni – Fonte: DJ, 26.02.2021).

 TRABALHista 

AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL

670.061 Aviso prévio 
trabalhado de terceirizados 
dispensados ao fim do 
contrato não pode superar 
30 dias

A) Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista interposto pelo 
sindicato reclamante. Acórdão 
regional publicado na vigência das 
leis nºs 13.015/2014 e 13.467/2017. 1. 
Aviso-prévio proporcional. Direito 
do empregado. Obrigação unilateral 
do empregador. Transcendência 
política reconhecida. I. Discute-se 
a possibilidade do aviso-prévio, 
concedido de forma proporcional, 
ser trabalhado durante período 
superior a trinta dias. II. 
Demonstrada transcendência 
política e violação do art. 7º, XXI, 
da Constituição Federal. III. Agravo 
de instrumento de que se conhece 
e a que se dá provimento, para 
determinar o processamento do 
recurso de revista, observando-se 
o disposto no Ato segjud.gp nº 
202/2019 do TST. B) Recurso de 
Revista interposto pelo sindicato 
reclamante. Acórdão regional 
publicado na vigência das leis nºs 
13.015/2014 e 13.467/2017. Aviso-
prévio proporcional. Direito do 
empregado. Obrigação unilateral 
do empregador. Transcendência 
política reconhecida. Conhecimento 
e provimento. I. A jurisprudência 
do Tribunal Superior do Trabalho 
é no sentido de que o aviso-prévio 
proporcional regulamentado 
pela Lei nº 12.506/2011 constitui 
direito exclusivo do empregado 
dispensado imotivadamente a 
partir de 13/10/2011. À luz do referido 
entendimento, a reciprocidade, na 
hipótese de aviso-prévio, restringe-
se ao prazo de 30 (trinta) dias 
estatuído no art. 487, II, da CLT, 
sob pena de inaceitável retrocesso 
no tocante à garantia mínima 
consagrada no art. 7º, XXI, da 
Constituição Federal. Julgados do 
TST. II. A Corte Regional, ao manter 
a sentença em que se decidiu que 
o aviso-prévio, concedido de forma 
proporcional, pode ser trabalhado 
durante período superior a 
trinta dias, incorreu em violação 
do art. 7º, XXI, da Constituição 
Federal. Transcendência política 
reconhecida. III. Recurso de revista 
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de que se conhece e a que se dá 
provimento.

(TST – Rec. de Revista n. TST-
RR-101427-79.2016.5.01.0049 – 4a. T. 
– Ac. unânime – Rel.: Min. Alexandre 
Luiz Ramos – Fonte: DJ, 05.02.2021).

NOTA BONIJURIS: A 
propósito, os seguintes julgados 
do Tribunal Superior do 
Trabalho: “Recurso de embargos 
– Interposição sob a regência 
da Lei nº 13.015/2014 – Aviso 
prévio proporcional – Lei nº 
12.506/2011 – Obrigação limitada 
ao empregador – Ausência 
de reciprocidade. 1. Com a 
ressalva de meu entendimento, 
esta C. SBDI-I já decidiu 
que a proporcionalidade do 
aviso prévio, prevista na Lei 
nº 12.506/2011, é um direito 
exclusivo do trabalhador, 
de modo que sua exigência 
pelo empregador impõe o 
pagamento de indenização pelo 
período excedente a 30 (trinta) 
dias. 2. Estando o acórdão 
embargado em sintonia com 
esse entendimento, inviável o 
conhecimento dos Embargos 
(art. 894, II, e § 2º, da CLT). 
Embargos não conhecidos” 
(E-RR-10739-43.2015.5.03.0181, 
Relatora Ministra Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, 
Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais, DEJT 
19/12/2018).

DESÍDIA

670.062 Mantida dispensa 
por justa causa de 
empregado que jogava cartas 
durante o expediente

Agravo. Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista. Processo sob a 
égide da Lei nº 13.015/2014 e anterior 
à Lei nº 13.467/2017. 1. Preliminar de 
nulidade do julgado por negativa 
de prestação jurisdicional. Não 

configuração. 2. Dispensa por justa 
causa. Matéria fática. Súmula 126/
TST. Para o Direito Brasileiro, justa 
causa é o motivo relevante, previsto 
legalmente, que autoriza a resolução 
do contrato de trabalho por culpa 
do sujeito comitente da infração 
– no caso, o empregado. Entre as 
infrações obreiras que constituem 
justa causa para rescisão do 
contrato de trabalho pelo 
empregador, o mau procedimento 
está inserido na alínea “b” do art. 482 
da CLT. No presente caso, o Tribunal 
Regional, analisando o conjunto 
fático-probatório produzido 
nos autos, manteve a sentença 
que concluiu pela existência de 
elementos consistentes para 
confirmar a justa causa aplicada, 
nos termos do art. 482, “b”, da CLT, 
pela prática habitual do jogo de 
baralho durante o expediente. 
Nesse sentido, consignou que “em 
que pese habitualmente jogado 
dentro do expediente, decerto 
que se a prática fosse permitida 
e conhecida pela empresa os 
empregados não sairiam correndo 
na oportunidade da inspeção pelo 
superior hierárquico. A correria 
demonstra o receio da reprimenda 
advinda pela constatação da 
jogatina. A narrativa foi confirmada 
pela segunda testemunha 
conduzida pela reclamada.” 
Concluiu que “A justa causa foi 
corretamente aplicada, obedecendo 
aos critérios de proporcionalidade, 
imediaticidade”. Nesse cenário – em 
que a Instância Ordinária, quer 
pela sentença, quer pelo acórdão, 
afirma a existência de elementos 
consistentes para confirmar a justa 
causa obreira –, torna-se inviável, 
em recurso de revista, reexaminar 
o conjunto probatório dos autos, 
por não se tratar o TST de suposta 
terceira instância, mas de Juízo 
rigorosamente extraordinário. 
Limites da Súmula 126/TST. Assim 
sendo, a decisão agravada foi 
proferida em estrita observância 
às normas processuais (art. 557, 
caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, 

IV, “a”, do CPC/2015), razão pela 
qual é insuscetível de reforma ou 
reconsideração. Agravo desprovido.

(TST – Ag. de Instrumento 
em Rec. de Revista n. 12607-
51.2015.5.15.0010 – 3a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Mauricio 
Godinho Delgado – Fonte: DJ, 
05.03.2021).

FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO

670.063 Morte de 
empregador no curso de ação 
rescisória não afasta 
condenação a pagamento de 
honorários

Recurso Ordinário do réu em ação 
rescisória ajuizada na vigência do 
CPC/15. Extinção do processo sem 
resolução do mérito. Morte do autor 
no curso do processo. Ausência 
de manifestação do espólio ou 
herdeiros no prazo determinado 
pelo julgador (art. 313, § 2º, II, do 
CPC/15). Pretensão de condenação 
da parte autora em honorários 
advocatícios sucumbenciais. 1. 
A exigibilidade dos honorários 
advocatícios no ordenamento 
jurídico decorre dos princípios da 
causalidade e da sucumbência, de 
forma que o seu pagamento não se 
dará apenas nas sentenças de mérito 
que resultem condenações do 
vencido, mas também em razão de 
sentenças terminativas. É o se extrai 
do art. 85, § 6º, do CPC/15. 2. No caso 
em exame, o Autor da ação rescisória 
faleceu no curso do processo. A 
certidão de óbito fora juntada 
aos autos após as razões finais. 
Em face do óbito, foi determinada 
a suspensão do processo e 
determinada a intimação do espólio, 
do sucessor ou dos herdeiros para 
que se manifestassem sobre o 
interesse na sucessão processual, 
no prazo de trinta dias, sob pena 
de extinção do processo, sem 
resolução do mérito, na forma do 
art. 313, § 2º, II, do CPC/15. Embora 
regularmente intimados, não houve 
a referida habilitação nos autos, 
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no que resultou na aplicação da 
penalidade descrita pelo dispositivo. 
3. Como o falecido foi quem deu 
causa à movimentação da máquina 
judiciária, e tendo em vista que 
o art. 943 do CCB estabelece que 
o “direito de exigir reparação e a 
obrigação de prestá-la transmitem-
se com a herança”, a parte autora 
deve ser condenada ao pagamento 
dos honorários advocatícios, 
inclusive porque o art. 85, § 6º, do 
CPC/15 dispõe sobre a exigibilidade 
dos honorários advocatícios 
“independentemente de qual seja 
o conteúdo da decisão, inclusive 
aos casos de improcedência ou de 
sentença sem resolução do mérito”. 
Recurso ordinário conhecido e 
provido.

(TST – Rec. Ordinário n. 161-
03.2018.5.20.0000 – SBDI-2 – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Alexandre 
de Souza Agra Belmonte – DJ, 
05.02.2021).

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA

670.064 Transferência de 
quatro anos é considerada 
definitiva e exime banco do 
pagamento de adicional

Agravo em Agravo de Instrumento. 
Recurso de revista sob a égide das 
leis 13.015/2014 e 13.467/2017. Adicional 
de transferência. Requisitos do 
artigo 896, § 1º-a, da CLT, atendidos. 
Demonstrado o desacerto da decisão 
agravada na análise dos requisitos 
previstos no artigo 896, § 1º-A, 
da CLT, porquanto se constata a 
indicação dos trechos do acórdão 
regional que consubstanciam o 
prequestionamento da controvérsia 
objeto do recurso de revista, bem 
como a impugnação fundamentada 
mediante cotejo analítico entre 
os trechos transcritos e os artigos 
apontados como violados. Agravo 
provido. Agravo de Instrumento. 
Recurso de Revista sob a égide 
da Lei 13.467/2017. Adicional de 
transferência. Transcendência 
política. O recurso de revista 

detém transcendência política, 
nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da 
CLT. Transcendência reconhecida. 
Agravo de Instrumento. Recurso de 
revista sob a égide da Lei 13.467/2017. 
Adicional de transferência. Agravo 
de instrumento provido ante 
possível contrariedade à OJ 113 da 
SBDI-1 do TST. Recurso de revista 
sob a égide da Lei 13.467/2017. 
Adicional de transferência. A 
Orientação Jurisprudencial nº 
113 da Subseção 1 Especializada 
em Dissídios Individuais desta 
Corte preconiza que o pressuposto 
legal apto a legitimar a percepção 
do adicional em debate é a 
transferência provisória. Nesse 
aspecto, o exame da natureza da 
transferência, quanto ao fato de 
ser provisória ou definitiva, é feito 
levando-se em conta algumas 
variáveis. Não basta analisar um 
único fator, como o tempo, mas, 
sim, a conjugação de ao menos três 
requisitos: o ânimo (provisório 
ou definitivo), a sucessividade 
de transferências e o tempo de 
duração. No âmbito da SBDI-1 
(E-ED-3204300-36.2007.5.09.0652, 
DEJT 17/05/2019) prevaleceu a tese 
de que, no exame da sucessividade 
das transferências adota-se como 
parâmetro o tempo inferior a dois 
anos, verificado o período não 
alcançado pela prescrição. No caso 
dos autos, o contrato de trabalho 
durou 39 anos e ocorreram apenas 2 
transferências nesse período, sendo 
que a última – que em tese poderia 
ensejar a condenação –, durou cerca 
de 04 anos até que sobreveio o 
término do contrato de trabalho. Em 
circunstâncias tais, a jurisprudência 
desta Corte considera definitiva 
a transferência a impedir o 
recebimento do respectivo adicional. 
Ressalva de entendimento do relator. 
Recurso de revista conhecido e 
provido.

(TST – Rec. de Revista n. 
975-92.2016.5.07.0017 – 6a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Augusto César 
Leite de Carvalho – Fonte: DJ, 
05.02.2021).

Você tem a 

oportunidade de estar 

presente e fazer o bem.

Junte-se à 

Fundação Abrinq e seja 

presente na vida das 

crianças e dos 
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no que resultou na aplicação da 
penalidade descrita pelo dispositivo. 
3. Como o falecido foi quem deu 
causa à movimentação da máquina 
judiciária, e tendo em vista que 
o art. 943 do CCB estabelece que 
o “direito de exigir reparação e a 
obrigação de prestá-la transmitem-
se com a herança”, a parte autora 
deve ser condenada ao pagamento 
dos honorários advocatícios, 
inclusive porque o art. 85, § 6º, do 
CPC/15 dispõe sobre a exigibilidade 
dos honorários advocatícios 
“independentemente de qual seja 
o conteúdo da decisão, inclusive 
aos casos de improcedência ou de 
sentença sem resolução do mérito”. 
Recurso ordinário conhecido e 
provido.

(TST – Rec. Ordinário n. 161-
03.2018.5.20.0000 – SBDI-2 – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Alexandre 
de Souza Agra Belmonte – DJ, 
05.02.2021).

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA

670.064 Transferência de 
quatro anos é considerada 
definitiva e exime banco do 
pagamento de adicional

Agravo em Agravo de Instrumento. 
Recurso de revista sob a égide das 
leis 13.015/2014 e 13.467/2017. Adicional 
de transferência. Requisitos do 
artigo 896, § 1º-a, da CLT, atendidos. 
Demonstrado o desacerto da decisão 
agravada na análise dos requisitos 
previstos no artigo 896, § 1º-A, 
da CLT, porquanto se constata a 
indicação dos trechos do acórdão 
regional que consubstanciam o 
prequestionamento da controvérsia 
objeto do recurso de revista, bem 
como a impugnação fundamentada 
mediante cotejo analítico entre 
os trechos transcritos e os artigos 
apontados como violados. Agravo 
provido. Agravo de Instrumento. 
Recurso de Revista sob a égide 
da Lei 13.467/2017. Adicional de 
transferência. Transcendência 
política. O recurso de revista 

detém transcendência política, 
nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da 
CLT. Transcendência reconhecida. 
Agravo de Instrumento. Recurso de 
revista sob a égide da Lei 13.467/2017. 
Adicional de transferência. Agravo 
de instrumento provido ante 
possível contrariedade à OJ 113 da 
SBDI-1 do TST. Recurso de revista 
sob a égide da Lei 13.467/2017. 
Adicional de transferência. A 
Orientação Jurisprudencial nº 
113 da Subseção 1 Especializada 
em Dissídios Individuais desta 
Corte preconiza que o pressuposto 
legal apto a legitimar a percepção 
do adicional em debate é a 
transferência provisória. Nesse 
aspecto, o exame da natureza da 
transferência, quanto ao fato de 
ser provisória ou definitiva, é feito 
levando-se em conta algumas 
variáveis. Não basta analisar um 
único fator, como o tempo, mas, 
sim, a conjugação de ao menos três 
requisitos: o ânimo (provisório 
ou definitivo), a sucessividade 
de transferências e o tempo de 
duração. No âmbito da SBDI-1 
(E-ED-3204300-36.2007.5.09.0652, 
DEJT 17/05/2019) prevaleceu a tese 
de que, no exame da sucessividade 
das transferências adota-se como 
parâmetro o tempo inferior a dois 
anos, verificado o período não 
alcançado pela prescrição. No caso 
dos autos, o contrato de trabalho 
durou 39 anos e ocorreram apenas 2 
transferências nesse período, sendo 
que a última – que em tese poderia 
ensejar a condenação –, durou cerca 
de 04 anos até que sobreveio o 
término do contrato de trabalho. Em 
circunstâncias tais, a jurisprudência 
desta Corte considera definitiva 
a transferência a impedir o 
recebimento do respectivo adicional. 
Ressalva de entendimento do relator. 
Recurso de revista conhecido e 
provido.

(TST – Rec. de Revista n. 
975-92.2016.5.07.0017 – 6a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Augusto César 
Leite de Carvalho – Fonte: DJ, 
05.02.2021).
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

670.065 Empresa pública terá 
de anular provimento de 
cargos sem aprovação em 
concurso

Recurso de Revista interposto 
na vigência da lei nº 13.015/2014. 
Ação civil pública. Administração 
pública indireta. Plano de cargos 
e salários. Provimento derivado. 
Ausência de concurso público. 
Invalidade. Princípios da segurança 
jurídica e boa-fé processual. Decisão 
do Supremo Tribunal Federal. 
Hipótese em que o Tribunal de 
origem manteve a sentença a qual 
reconheceu a inconstitucionalidade 
e nulidade do PCS de 2006 da 
CESAN, atribuindo efeitos ex nunc 
à decisão, em razão dos princípios 
da estabilidade econômica e da 
boa-fé dos empregados e da Teoria 
do Fato Consumado. O Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do 
MS-21.322-0, firmou entendimento 
de que as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista 
estão sujeitas à regra do concurso 
público, prevista no art. 37, II, da 
Constituição Federal. Entretanto, o 
próprio STF, em razão dos princípios 
da segurança jurídica e da boa-fé, 
passou a mitigar a aplicação do 
artigo 37, II, da Constituição Federal 
nas hipóteses em que constatado 
que a admissão ou a ascensão 
funcional, ainda que efetivada sem 
prévia aprovação em concurso 
público, tenha se verificado entre 
a promulgação da Constituição 
Federal e 23/4/1993. Concluiu o 
STF que no citado período era 
controvertida a aplicação da regra 
do concurso público às empresas 
públicas e sociedades de economia 
mista. Na hipótese dos autos, é 
incontroverso que a empresa ré, 
através de seus PCCS, estabelecia 
formas de provimento derivado, com 
inobservância da regra do concurso 
público. Tal situação foi convalidada 
até a prolação da sentença, estando 
em desacordo com a jurisprudência 

desta Corte e do STF. Precedentes. 
Recurso de revista de que se 
conhece e a que se dá provimento.

(TST – Rec. de Revista n. 131200-
18.2011.5.17.0012 – 2a. T. – Ac. unânime 
– Rel.: Min. Maria Helena Mallmann 
– Fonte: DJ, 12.03.2021).

NOTA BONIJURIS: O 
Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do MS-21.322-
0, firmou entendimento de 
que as empresas públicas e 
as sociedades de economia 
mista estão sujeitas à regra 
do concurso público, prevista 
no art. 37, II, da Constituição 
Federal. Eis a ementa 
do julgado mencionado: 
“Cargos e empregos públicos. 
Administração pública 
direta, indireta e fundacional. 
Acessibilidade. Concurso 
público. A acessibilidade aos 
cargos públicos a todos os 
brasileiros, nos termos da Lei 
e mediante concurso público 
e princípio constitucional 
explícito, desde 1934, art. 
168. Embora cronicamente 
sofismado, mercê de 
expedientes destinados 
a iludir a regra, não só foi 
reafirmado pela Constituição, 
como ampliado, para alcançar 
os empregos públicos, art. 
37, I e II. Pela vigente ordem 
constitucional, em regra, o 
acesso aos empregos públicos 
opera-se mediante concurso 
público, que pode não ser de 
igual conteúdo, mas há de 
ser público. As autarquias, 
empresas públicas ou 
sociedades de economia mista 
estão sujeitas a regra, que 
envolve a administração direta, 
indireta ou fundacional, de 
qualquer dos poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. Sociedade de 
economia mista destinada a 
explorar atividade econômica 
está igualmente sujeita a esse

princípio, que não colide com 
o expresso no art. 173, PAR. 
1. Exceções ao princípio, se 
existem, estão na própria 
Constituição” (MS nº 21.322, 
Relator: Min. Paulo Brossard, 
Tribunal Pleno, julgado em 
3/12/1992, DJ 23/4/1993).

EXECUÇÃO INDIVIDUAL

670.066 Bancária não pode 
propor ação individual para 
receber valores 
reconhecidos em ação 
coletiva

A) Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista. Execução. Ação 
individual de cumprimento de 
sentença proferida em ação coletiva. 
Ilegitimidade ativa ad causam. Não 
integrante do rol de substituídos. 
Limites subjetivos da coisa julgada. 
Constatada a aparente violação do 
artigo 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, dá-se provimento ao agravo 
de instrumento para determinar 
o processamento do recurso de 
revista. Agravo de instrumento 
conhecido e provido. B) Recurso de 
Revista. Execução. Ação individual 
de cumprimento de sentença 
proferida em ação coletiva. 
Ilegitimidade ativa ad causam. Não 
integrante do rol de substituídos. 
Limites subjetivos da coisa julgada. 
O Tribunal a quo relata que a 
exequente propôs a presente ação 
de cumprimento de sentença 
coletiva objetivando o título judicial 
constituído na demanda ajuizada 
pelo sindicato de sua categoria, 
entendendo aquela Corte que a 
execução individual de sentença 
coletiva é permitida sem qualquer 
óbice, reputando possível que a 
exequente demonstre nos presentes 
autos o seu enquadramento no 
rol dos substituídos ou mesmo 
seu requerimento para integrar 
a lista no prazo estipulado no 
acordo. Entretanto, conforme se 
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depreende do acórdão regional, 
a exequente não é parte legítima 
para promover execução individual 
da sentença proferida na ação 
coletiva, já que não figura no rol 
dos substituídos, não estando, 
portanto, contemplada pela decisão 
inscrita no título executivo. Desse 
modo, o acórdão regional consigna 
que, após o trânsito em julgado da 
decisão prolatada na ação coletiva, 
iniciou-se, na fase de cumprimento, 
um imbróglio entre os litigantes, 
com divergências acerca do rol 
de substituídos, de modo que 
tais divergências propiciaram 
o alongamento das discussões 
a respeito dos verdadeiros 
legitimados, ou substituídos, 
exigindo manifestação definitiva, 
tendo o Tribunal decidido que a lista 
apresentada pelo sindicato é válida, 
determinando a supressão apenas 
dos substituídos cuja aposentadoria 
foi concedida após a data limite. 
Além disso, ficou consignado que, 
após referida decisão colegiada, 
o processo prosseguiu em 
subsequentes execuções frustradas, 
tendo os litigantes, enfim, realizado 
acordo em 19/12/2018. Assim, 
consoante o acórdão recorrido, o 
título judicial transitado em julgado 
abarcou, conforme acordo firmado 
pelas partes, apenas aqueles 
especificadamente incluídos no rol 
apresentado, do qual não faz parte 
a exequente. Nessas circunstâncias, 
definidos os limites subjetivos da 
coisa julgada firmada no âmbito da 
ação coletiva, estender os efeitos 
dessa decisão à exequente resultaria 
em ofensa ao referido instituto. 
Recurso de revista conhecido e 
provido.

(TST – Rec. de Revista n. 10380-
52.2019.5.03.0020 – 8a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Dora Maria da 
Costa – Fonte: DJ, 05.02.2021).

CICLOEXANONA

670.067 Uso de cola à base de 
cicloexanona não caracteriza 
a atividade como insalubre

I – Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista – Adicional 
de insalubridade. Cicloexanona. 
Ausência de classificação da 
atividade como insalubre na relação 
oficial elaborada pelo ministério 
do trabalho. Constatada possível 
violação do art. 195, caput, da CLT, 
merece provimento o agravo de 
instrumento para determinar 
o processamento do recurso de 
revista. II – Recurso de Revista 
– Adicional de insalubridade. 
Cicloexanona. Ausência de 
classificação da atividade como 
insalubre na relação oficial 
elaborada pelo ministério do 
trabalho. A atividade de manuseio 
da cicloexanona, porque não 
classificada como atividade 
insalubre na relação oficial 
elaborada pelo Ministério do 
Trabalho, não enseja a percepção do 
adicional de insalubridade em grau 
máximo, ainda que a insalubridade 
seja constatada em prova pericial. 
Recurso de revista conhecido e 
provido.

(TST – Rec. de Revista n. 
20980-27.2017.5.04.0101 – 8a. T. – 
Ac. unânime – Rel.: Min. Márcio 
Eurico Vitral Amaro – Fonte: DJ, 
05.02.2021).

ENQUADRAMENTO COMO FINANCEIRA

670.068 Sociedade de crédito 
a microempresário não pode 
ser equiparada a instituição 
financeira

Recurso de Revista. Acórdão 
regional publicado na 
vigência da Lei nº 13.015/2014. 
1. Enquadramento como 
financiária. Sociedade de 
crédito ao microempreendedor 
e à empresa de pequeno porte. 
Conhecimento e provimento. 
I. Esta Corte Superior já teve 
oportunidade de examinar casos 
análogos envolvendo a mesma 
Reclamada. Nessas ocasiões, 
explicitou-se o entendimento de 
que a Recorrente não pode ser 

equiparada à instituição financeira, 
pois suas atividades visam ao 
fomento do microempresário e 
da empresa de pequeno porte, 
não tendo a finalidade de lucro 
– sendo, inclusive, vedada a 
captação de recursos do público 
em geral. II. Julgados. III. A decisão 
regional em que se equiparou a 
Reclamada – Finsol Sociedade de 
Crédito ao Microempreendedor 
e a Empresa de Pequeno Porte 
S.A. – às instituições financeiras 
diverge da jurisprudência desta 
Corte e contraria a Orientação 
Jurisprudencial n. 379 da SBDI-1. 
IV. Recurso de revista de que se 
conhece e a que se dá provimento.

(TST – Rec. de Revista n. 
16126-40.2016.5.16.0020 – 4a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Alexandre Luiz 
Ramos – Fonte: DJ, 05.03.2021).

RESCISÃO INDIRETA

670.069 Demora no 
ajuizamento da ação impede 
reconhecimento de rescisão 
indireta de agente de 
atendimento

Recurso de Revista do reclamante. 
Rescisão indireta. Configuração. 
Reexame de fatos e provas. Súmula 
nº 126. Ausência de transcendência. 
Não conhecimento. O artigo 483, 
“b”, da CLT dispõe que o empregado 
poderá rescindir o contrato e 
pleitear a devida indenização 
quando o empregador ou seus 
superiores hierárquicos o tratarem 
com rigor excessivo. Ademais, para 
se configurar a rescisão indireta, 
entendo que é imprescindível que o 
ato do empregador cause prejuízos 
para o empregado e faça com que 
se torne inviável a manutenção da 
relação de emprego. Na hipótese, 
o egrégio Tribunal Regional, 
após análise do conjunto fático-
probatório dos autos, consignou 
que não foram demonstradas as 
faltas atribuídas à reclamada. 
Acrescentou, ainda, não ter 
sido observado o princípio da 
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imediatidade em relação à alegada 
conduta da reclamada e o pedido 
de demissão. Em razão disso, 
reformou a r. sentença, indeferindo 
o pedido de reconhecimento da 
rescisão indireta. Nesse contexto, 
para concluir de forma diversa, 
reconhecendo a existência de 
supostas faltas atribuídas à 
reclamada, e, em consequência, a 
rescisão indireta, seria necessário 
o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é defeso nesta 
fase recursal, nos termos da 
Súmula nº 126. Nesse contexto, 
a incidência do óbice contido 
na Súmula 126 é suficiente para 
afastar a transcendência da 
causa, uma vez que inviabilizará a 
aferição da existência de eventual 
questão controvertida, e, por 
conseguinte, não serão produzidos 
os reflexos gerais, nos termos 
previstos no § 1º do artigo 896-A da 
CLT. Recurso de revista de que não 
se conhece.

(TST – Rec. de Revista n. 1002057-
34.2017.5.02.0054 – 4a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Guilherme 
Augusto Caputo Bastos – Fonte: DJ, 
12.02.2021).

GESTAÇÃO DE RISCO

670.070 Rede de lanchonetes 
deve indenizar atendente 
por tratamento humilhante 
durante gravidez de risco

Agravo de Instrumento. Recurso de 
Revista. Lei 13.015/2014. Reversão 
da despedida por justa causa. 
Demonstrada a violação de lei 
(CLT, art. 843, § 1º) nos termos 
exigidos no artigo 896 da CLT, 
provê-se o agravo de instrumento 
para determinar o processamento 
do recurso de revista. Recurso 
de Revista. Lei 13.015/2014. 
Preliminares de negativa de 
prestação jurisdicional. Deixa-se de 
examinar a preliminar de negativa 
de prestação jurisdicional, face o 
disposto no art. 282, § 2º, da CLT. 
Recurso de revista não conhecido. 

Reversão da despedida por justa 
causa. Confissão ficta. Diante do 
quadro fático extraído do acórdão 
regional, não há como ser afastada 
a confissão ficta, tendo em vista 
o desconhecimento dos fatos 
pelo preposto da reclamada, e o 
evidente equívoco cometido pelo 
Tribunal Regional na contagem 
das faltas injustificadas. Incidência 
do art. 843, § 1º, da CLT. Recurso 
de revista conhecido e provido. 
Dano moral. Empregada gestante 
tratamento degradante. Confissão 
ficta. O acórdão regional confirma 
que, mais uma vez, que o preposto 
desconhecia os fatos narrados na 
exordial. Desse modo, não sabia 
o preposto da reclamada dizer 
se a obreira trabalhava sozinha, 
se podia ir ao banheiro ou beber 
água, se havia imposição de horas 
extras excessivas. Fatos que 
inegavelmente o preposto tinha 
o dever de saber. Desse modo, 
não há como afastar a confissão 
ficta sofrida pela reclamada. 
Reconhecida confissão ficta, 
indiscutível o dano moral sofrido 
pela reclamante. Violado o art. 5º, 
V, da Constituição Federal pela 
Corte Regional. Recurso de revista 
conhecido e provido.

(TST – Rec. de Revista n. 
101526-09.2016.5.01.0321 – 6a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Augusto César 
Leite de Carvalho – Fonte: DJ, 
26.02.2021).

 TRIBUTÁRIO 

FRAUDE À EXECUÇÃO

670.071 Existe presunção 
absoluta de fraude à 
execução quando ocorre a 
alienação do bem 
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imediatidade em relação à alegada 
conduta da reclamada e o pedido 
de demissão. Em razão disso, 
reformou a r. sentença, indeferindo 
o pedido de reconhecimento da 
rescisão indireta. Nesse contexto, 
para concluir de forma diversa, 
reconhecendo a existência de 
supostas faltas atribuídas à 
reclamada, e, em consequência, a 
rescisão indireta, seria necessário 
o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é defeso nesta 
fase recursal, nos termos da 
Súmula nº 126. Nesse contexto, 
a incidência do óbice contido 
na Súmula 126 é suficiente para 
afastar a transcendência da 
causa, uma vez que inviabilizará a 
aferição da existência de eventual 
questão controvertida, e, por 
conseguinte, não serão produzidos 
os reflexos gerais, nos termos 
previstos no § 1º do artigo 896-A da 
CLT. Recurso de revista de que não 
se conhece.

(TST – Rec. de Revista n. 1002057-
34.2017.5.02.0054 – 4a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Guilherme 
Augusto Caputo Bastos – Fonte: DJ, 
12.02.2021).

GESTAÇÃO DE RISCO

670.070 Rede de lanchonetes 
deve indenizar atendente 
por tratamento humilhante 
durante gravidez de risco

Agravo de Instrumento. Recurso de 
Revista. Lei 13.015/2014. Reversão 
da despedida por justa causa. 
Demonstrada a violação de lei 
(CLT, art. 843, § 1º) nos termos 
exigidos no artigo 896 da CLT, 
provê-se o agravo de instrumento 
para determinar o processamento 
do recurso de revista. Recurso 
de Revista. Lei 13.015/2014. 
Preliminares de negativa de 
prestação jurisdicional. Deixa-se de 
examinar a preliminar de negativa 
de prestação jurisdicional, face o 
disposto no art. 282, § 2º, da CLT. 
Recurso de revista não conhecido. 

Reversão da despedida por justa 
causa. Confissão ficta. Diante do 
quadro fático extraído do acórdão 
regional, não há como ser afastada 
a confissão ficta, tendo em vista 
o desconhecimento dos fatos 
pelo preposto da reclamada, e o 
evidente equívoco cometido pelo 
Tribunal Regional na contagem 
das faltas injustificadas. Incidência 
do art. 843, § 1º, da CLT. Recurso 
de revista conhecido e provido. 
Dano moral. Empregada gestante 
tratamento degradante. Confissão 
ficta. O acórdão regional confirma 
que, mais uma vez, que o preposto 
desconhecia os fatos narrados na 
exordial. Desse modo, não sabia 
o preposto da reclamada dizer 
se a obreira trabalhava sozinha, 
se podia ir ao banheiro ou beber 
água, se havia imposição de horas 
extras excessivas. Fatos que 
inegavelmente o preposto tinha 
o dever de saber. Desse modo, 
não há como afastar a confissão 
ficta sofrida pela reclamada. 
Reconhecida confissão ficta, 
indiscutível o dano moral sofrido 
pela reclamante. Violado o art. 5º, 
V, da Constituição Federal pela 
Corte Regional. Recurso de revista 
conhecido e provido.

(TST – Rec. de Revista n. 
101526-09.2016.5.01.0321 – 6a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Min. Augusto César 
Leite de Carvalho – Fonte: DJ, 
26.02.2021).

 TRIBUTÁRIO 

FRAUDE À EXECUÇÃO

670.071 Existe presunção 
absoluta de fraude à 
execução quando ocorre a 
alienação do bem 
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posteriormente à inscrição 
de débito tributário em 
dívida ativa

Apelação. Direito Processual Civil 
e Tributário. Embargos de terceiro. 
Presunção absoluta de fraude 
à execução. Alienação posterior 
à inscrição do débito tributário 
em dívida ativa. Irrelevância da 
averbação de indisponibilidade no 
registro imobiliário ser posterior 
à promessa de compra e venda. 
Recurso conhecido e improvido. 
Honorários recursais. 1. A Súmula 
nº 375 do Superior Tribunal de 
Justiça não é aplicável ao presente 
caso, uma vez que as alienações 
realizadas posteriormente à 
inscrição do débito tributário 
em dívida ativa presumem-se 
fraudulentas, se o devedor não 
possuir bens capazes de satisfazer 
o crédito fazendário. Precedente 
do STJ. 2. A regra do artigo 185-A 
do Código Tributário Nacional traz 
hipótese de presunção absoluta 
de fraude à execução, sendo 
irrelevante o fato de o contrato 
particular de promessa de compra 
e venda preceder à averbação 
de indisponibilidade no registro 
imobiliário determinada em sede 
de execução fiscal. 3. Recurso 
conhecido e improvido. Condenação 
dos apelantes ao pagamento de 
honorários recursais. Conclusão: 
acorda a colenda Segunda Câmara 
Cível, à unanimidade de votos, 
CONHECER do apelo e a este negar 
provimento, nos termos do voto do 
e. Relator.

(TJES – Ap. Cível n. 002160006553 
– 2a. Câm. Cív. – Ac. unânime – Rel.: 
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy 
– Fonte: DJ, 10.11.2020).

RETENÇÃO TRIBUTÁRIA

670.072 Agências de 
publicidade contratadas 
pela administração podem 
subcontratar serviço de 
radiodifusão, e ficam 
autorizadas a reter parte do 

valor final a ser pago para 
quitar os tributos 
incidentes sobre as 
atividades

Civil. Processo Civil. Ação 
monitória. Prestação de serviços de 
radiodifusão. Pagamento parcial. 
Cobrança de diferença. Embargos 
à monitória. Nulidade da sentença 
por ausência de fundamento. 
Rejeição. Retenção de tributos. 
Legalidade. Incidência de juros e 
correção monetária. Termo inicial. 
1. A sentença, fundamentada com 
arrazoado expresso e claro, não 
padece de nulidade por ausência de 
fundamentação. 2. A empresa que 
contrata serviço de radiodifusão 
por conta e ordem do Governo 
pode, nos termos da lei de regência, 
reter os valores correspondentes à 
tributação incidente sobre o serviço 
contratado. 3. A correção monetária 
sobre o valor dos serviços prestados 
deve incidir desde a data do 
surgimento da dívida, isto é, da 
comprovação da prestação dos 
serviços contratados. Os juros 
moratórios, por sua vez, devem 
incidir a partir do vencimento do 
débito ou, na sua falta, a partir da 
citação válida. 4. Apelação Cível 
conhecida. Preliminar rejeitada. 
No mérito, recurso parcialmente 
provido.

(TJDFT – Ap. Cível n. 0724390-
91.2018.8.07.0001 – 8a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Desa. Nídia Corrêa 
Lima – Fonte: DJ, 24.02.2021).

NOTA BONIJURIS: A 
propósito, a Instrução 
Normativa 1234/12, da Receita 
Federal do Brasil, a qual 
dispõe sobre a retenção de 
tributos e contribuições nos 
pagamentos efetuados a 
pessoas jurídicas pelo 
fornecimento de bens e 
serviços, prevê, em seu artigo 
2º, a obrigação de retenção de 
imposto, verbis: “Art. 2º. Ficam 
obrigados a efetuar as

retenções na fonte do 
Imposto sobre a Renda 
(IR), da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), da Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e  
da Contribuição para o PIS/
Pasep sobre os pagamentos 
que efetuarem às pessoas 
jurídicas, pelo fornecimento de 
bens ou prestação de serviços 
em geral, inclusive obras, os 
seguintes órgãos e entidades da 
administração pública federal: 
I – Os órgãos da administração 
pública federal direta.”

IPVA

670.073 Isenção de IPVA para 
portador de deficiência se 
aplica a apenas um veículo

Recurso inominado. Primeira 
turma recursal da fazenda pública. 
Tributário. IPVA. Isenção para 
portadores de deficiência. Decreto 
nº 32.144/85. Isenção para dois 
veículos. Impossibilidade. Inscrição 
em cadastros de inadimplentes. 
Existência de notificação anterior. 
Responsabilidade objetiva. Danos 
morais não configurados. Ausência 
de ato ilícito do estado. Sentença 
de parcial procedência reformada. 
Recurso inominado provido. 
Unânime.

(TJRS – Rec. Inominado n. 
71009176355 – 1a. T. Rec. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. José Pedro 
de Oliveira Eckert – Fonte: DJ, 
10.03.2021).

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

670.074 Para a cobrança da 
contribuição de melhoria é 
necessário previsão em lei 
prévia e específica

Agravo de Instrumento Cível. 
Tributário. Execução Fiscal. 
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Contribuição de melhoria. Decisão 
que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Art. 82 do CTN 
que disciplina a necessidade 
de lei específica autorizando 
a obra e/ou previsão do custo 
efetivo e valorização do imóvel. 
Jurisprudência deste TJ/PR. 
Taxa de combate a incêndio. 
STF RE 643247, repercussão 
geral. Inconstitucionalidade 
declarada. Modulação efeitos. A 
partir de 01/08/2017. Taxa cobrada 
em 2016. Não incidência da 
inconstitucionalidade no presente 
caso. Exceção de pré-executividade 
conhecida. Parcial nulidade da 
CDA configurada. Reconhecida a 
inexigibilidade da contribuição 
de melhoria. Honorários 
sucumbenciais pela parte vencida. 
Possibilidade em exceção de pré- 
executividade em vista da extinção 
total da execução fiscal. Recurso 
parcialmente provido.

(TJPR – Ag. de Instrumento 
n. 0066058-66.2020.8.16.0000 – 2a. 
Câm. Cív. – Ac. unânime – Rel.: Juiz 
Subst. em 2º Grau Carlos Mauricio 
Ferreira – Fonte: DJ, 22.03.2021).

CRÉDITO PARAFISCAL

670.075 Contribuições 
sociais de interesse das 
categorias econômica ou 
profissional possuem 
natureza tributária

Constitucional. Tributário. 
Cumprimento sentença. 
Recuperação judicial. Crédito de 
natureza tributária. Parafiscal. 
Senai. Extinção. Não cabimento. 
1. As contribuições devidas ao 
Senai são de natureza parafiscal, 
espécie do gênero tributo, e 
gozam de iguais privilégios e 
regalias dos créditos tributários 
da União. Dispõe o artigo 187 do 
Código Tributário Nacional, com 
a redação que lhe foi dada pela 
Lei Complementar 118/2005, que 
a cobrança judicial do crédito 

tributário não é sujeita a concurso 
de credores ou habilitação em 
falência, recuperação judicial, 
concordata, inventário ou 
arrolamento. 2. Verificado que 
inexiste nos autos prova de que o 
crédito perseguido está incluído 
no plano de recuperação judicial 
e considerando que o crédito 
tributário não se submete à 
lei de recuperação judicial, o 
cumprimento de sentença deve 
ter seu normal prosseguimento. 
3. Recurso conhecido e provido. 
Sentença desconstituída. 

(TJDFT – Ap. Cível n. 0706737-
42.2019.8.07.0001 – 3a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Desa. Maria 
de Lourdes Abreu – Fonte: DJ, 
11.02.2021).

ICMS

670.076 Encerramento da 
empresa com dívidas 
tributárias pressupõe a 
dissolução irregular e 
autoriza o redirecionamento 
da execução fiscal ao sócio-
gerente

Agravo de Instrumento. Direito 
tributário. Execução fiscal. ICMS. 
Imposto não informado (sonegação 
fiscal). Responsabilização dos 
administradores. Possibilidade. 
Termo inicial da prescrição. 
Dissolução irregular. Exceção de 
pré-executividade. 1. A utilização 
da construção pretoriana da 
exceção de pré-executividade não 
deve ser admitida com completa 
amplitude, uma vez que a defesa 
dos devedores, em regra, deve 
ser feita por meio de embargos 
à execução, ou impugnação, 
dependendo da natureza do 
título exequendo, se extrajudicial 
ou judicial. Apenas em casos 
especiais e restritos de flagrante 
inexistência ou nulidade do título 
executivo ou quando ausentes os 
pressupostos e/ou condições da 
ação, matérias de ordem pública; 
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EMENTÁRIO TITULADO

Contribuição de melhoria. Decisão 
que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Art. 82 do CTN 
que disciplina a necessidade 
de lei específica autorizando 
a obra e/ou previsão do custo 
efetivo e valorização do imóvel. 
Jurisprudência deste TJ/PR. 
Taxa de combate a incêndio. 
STF RE 643247, repercussão 
geral. Inconstitucionalidade 
declarada. Modulação efeitos. A 
partir de 01/08/2017. Taxa cobrada 
em 2016. Não incidência da 
inconstitucionalidade no presente 
caso. Exceção de pré-executividade 
conhecida. Parcial nulidade da 
CDA configurada. Reconhecida a 
inexigibilidade da contribuição 
de melhoria. Honorários 
sucumbenciais pela parte vencida. 
Possibilidade em exceção de pré- 
executividade em vista da extinção 
total da execução fiscal. Recurso 
parcialmente provido.

(TJPR – Ag. de Instrumento 
n. 0066058-66.2020.8.16.0000 – 2a. 
Câm. Cív. – Ac. unânime – Rel.: Juiz 
Subst. em 2º Grau Carlos Mauricio 
Ferreira – Fonte: DJ, 22.03.2021).

CRÉDITO PARAFISCAL

670.075 Contribuições 
sociais de interesse das 
categorias econômica ou 
profissional possuem 
natureza tributária

Constitucional. Tributário. 
Cumprimento sentença. 
Recuperação judicial. Crédito de 
natureza tributária. Parafiscal. 
Senai. Extinção. Não cabimento. 
1. As contribuições devidas ao 
Senai são de natureza parafiscal, 
espécie do gênero tributo, e 
gozam de iguais privilégios e 
regalias dos créditos tributários 
da União. Dispõe o artigo 187 do 
Código Tributário Nacional, com 
a redação que lhe foi dada pela 
Lei Complementar 118/2005, que 
a cobrança judicial do crédito 

tributário não é sujeita a concurso 
de credores ou habilitação em 
falência, recuperação judicial, 
concordata, inventário ou 
arrolamento. 2. Verificado que 
inexiste nos autos prova de que o 
crédito perseguido está incluído 
no plano de recuperação judicial 
e considerando que o crédito 
tributário não se submete à 
lei de recuperação judicial, o 
cumprimento de sentença deve 
ter seu normal prosseguimento. 
3. Recurso conhecido e provido. 
Sentença desconstituída. 

(TJDFT – Ap. Cível n. 0706737-
42.2019.8.07.0001 – 3a. T. – Ac. 
unânime – Rel.: Desa. Maria 
de Lourdes Abreu – Fonte: DJ, 
11.02.2021).

ICMS

670.076 Encerramento da 
empresa com dívidas 
tributárias pressupõe a 
dissolução irregular e 
autoriza o redirecionamento 
da execução fiscal ao sócio-
gerente

Agravo de Instrumento. Direito 
tributário. Execução fiscal. ICMS. 
Imposto não informado (sonegação 
fiscal). Responsabilização dos 
administradores. Possibilidade. 
Termo inicial da prescrição. 
Dissolução irregular. Exceção de 
pré-executividade. 1. A utilização 
da construção pretoriana da 
exceção de pré-executividade não 
deve ser admitida com completa 
amplitude, uma vez que a defesa 
dos devedores, em regra, deve 
ser feita por meio de embargos 
à execução, ou impugnação, 
dependendo da natureza do 
título exequendo, se extrajudicial 
ou judicial. Apenas em casos 
especiais e restritos de flagrante 
inexistência ou nulidade do título 
executivo ou quando ausentes os 
pressupostos e/ou condições da 
ação, matérias de ordem pública; 
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ou quando não há necessidade de 
instrução probatória, impõe-se seu 
acolhimento como forma de não 
submeter o executado à eventual 
constrangimento. 2. O termo 
inicial da prescrição, nos casos de 
redirecionamento da execução 
contra os sócios, deve considerar 
o princípio da actio nata, que, no 
caso dos autos, corresponde à data 
em que o exequente toma ciência 
da dissolução irregular daquela. 
O direito de ação em desfavor 
dos sócios nasce no momento da 
ocorrência da lesão ao direito, e não 
do ajuizamento da execução fiscal 
ou da citação da pessoa jurídica. 
Precedentes jurisprudenciais. 
3. Presume-se dissolvida 
irregularmente a empresa que, 
desprovida de bens, encerrou as 
atividades na sede social com a 
existência de débitos tributários 
não quitados, de modo a legitimar o 
redirecionamento da execução fiscal 
para o sócio-gerente. Inteligência 
da Súmula 435 do Superior Tribunal 
de Justiça. Ainda, verificado que o 
crédito tributário decorre de ICMS 
não informado (sonegação fiscal), 
resta configurada hipótese de 
infração à legislação tributária, de 
modo a autorizar, de igual sorte, o 
redirecionamento da ação executiva 
e responsabilização dos sócios 
administradores. Precedentes 
Jurisprudenciais. Agravo de 
instrumento desprovido. Unânime.

(TJRS – Ag. de Instrumento n. 
70084799428 – 21a. Câm. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Desa. Iris Helena 
Medeiros Nogueira – Fonte: DJ, 
11.03.2021).

IPTU

670.077 Quando ausente 
prova da atividade rural, o 
imóvel com esta destinação 
deve realizar o pagamento de 
IPTU

Recurso inominado. Primeira 
turma recursal da Fazenda Pública. 

Direito tributário. IPTU. Imóvel 
em área urbana com destinação 
à exploração rural. Ausência de 
comprovação. Incidência do IPTU. 
Possibilidade. Manutenção da 
sentença de improcedência por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. 
Recurso inominado desprovido. 
Unânime.

(TJRS – Rec. Inominado n. 
71009117144 – 1a. T. Rec. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. José Pedro 
de Oliveira Eckert – Fonte: DJ, 
10.03.2021).

IR

670.078 Portador de cegueira 
monocular possui isenção do 
imposto de renda

Agravo de Instrumento. Direito 
Previdenciário. Decisão que 
deferiu o pedido de antecipação 
de tutela. Insurgência. Abstenção 
de descontos concernentes ao 
imposto de renda e à contribuição 
previdenciária. Servidor público 
estadual. Contribuinte portador 
de cegueira monocular. Tutela 
de urgência. Isenção do imposto 
de renda. Previsão no art. 6º, 
XIV, Lei 7.713/88. Isenção da 
contribuição previdenciária. 
Emenda constitucional 103/19. 
Reforma previdenciária. Revogação 
do artigo 40, § 21º da Constituição 
Federal, referendado no art. 1º, 
II, da Lei Estadual nº 20.122/19. 
Benefício fiscal, contudo, que 
permanece dotado de previsão 
legal, tendo em vista a previsão 
no art. 129, IV, b, da Constituição 
do Estado do Paraná – incluído 
pela Emenda Constitucional 45 de 
04/12/19. Probabilidade do direito. 
Perigo da demora. Requisitos 
preenchidos. Recurso conhecido e 
desprovido.

(TJPR – Ag. de Instrumento n. 
0067635-79.2020.8.16.0000 – 7a. Câm. 
Cív. – Ac. unânime – Rel.: Desa. 
Ana Lúcia Lourenço – Fonte: DJ, 
12.03.2021).

NOTA BONIJURIS: O 
benefício fiscal em comento 
está disposto no art. 6º da Lei 
7.713/88: “Art. 6º Ficam isentos 
do imposto de renda os 
seguintes rendimentos 
percebidos por pessoas físicas: 
[…] XIV – os proventos de 
aposentadoria ou reforma 
motivada por acidente em 
serviço e os percebidos pelos 
portadores de moléstia 
profissional, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira, hanseníase, paralisia 
irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espôndilo artrose 
anquilosante, nefropatia grave, 
hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget 
(osteíte deformante), 
contaminação por radiação, 
síndrome da imunodeficiência 
adquirida, com base em 
conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a 
doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria ou 
reforma.”

ISSQN

670.079 Incide ISSQN sobre 
cobrança pela utilização de 
área esportiva por não 
associados

Apelação Cível. Direito Tributário. 
Ação anulatória de auto de 
infração. ISSQN. Entidade sem fins 
lucrativos. Cobrança de tarifa pela 
utilização da área esportiva para 
não associados (Green fee). 
Incidência do imposto quanto a tal 
operação. Recurso provido. 1. O 
Imposto Sobre Serviços de 
qualquer natureza, previsto no art. 
156, VII, da Constituição Federal e 
regulamentado pela Lei 
Complementar nº 116/03, possui 
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EMENTÁRIO TITULADO

como fato gerador a prestação dos 
serviços previstos na Lista Anexa 
da referida lei regulamentadora, de 
modo que, mesmo tratando-se de 
entidade sem fins lucrativos, se 
houver prestação de serviços 
habitual e onerosa a seus não 
associados, incide o ISSQN 
unicamente sobre tal atividade.2. 
Hipótese em que é realizada a 
cobrança de ingresso de não 
associados a uma área destinada à 
prática de esporte (golfe), atividade 
a qual está atrelada a prestação de 
serviços consistente, 
exemplificativamente, no 
transporte de usuários do esporte, 
manutenção do local, pessoa para 
recolher o material esportivo que 
é arremessado a metros de 
distância, dentre outros.3. Da 
leitura do art. 316, II, da Lei 
Municipal nº 2662/2003 decorre 
nitidamente a norma de isenção 
por ele criada: se as associações 
não exigirem pagamento a 
qualquer título pela prestação dos 
serviços ou pelo acesso às suas 
dependências, estarão isentas 
quando realizarem atividades 
esportivas ou espetáculos avulsos 
(ainda que, por óbvio, cobrem 
apenas pela realização destes). Tal 
isenção não se aplica a este caso 
concreto porque na hipótese ora 

analisada, a apelada cobra pela 
prestação de serviços a seus 
associados, de modo que, ainda que 
realize eventos avulsos a não 
associados, deverá recolher o 
ISSQN devido, pois neste caso 
incidirá a isenção relativa ao art. 
316, II, da Lei Municipal nº 
2662/03.4. Recurso provido. 
Conclusão: acorda a Colenda 
Segunda Câmara Cível, à 
unanimidade de votos, dar 
provimento ao recurso, nos termos 
do voto do Relator. 

(TJES – Rem. Necessária n. 
048120274963 – 2a. Câm. Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Carlos Simões 
Fonseca – Fonte: DJ, 26.10.2020).

ICMS

670.080 Incide ICMS sobre 
quantias utilizadas para 
aquisição de mercadorias 
por presunção legal de atos 
de mercancia

Tributário. Incidência de ICMS. 
Auto de infração. Presunção 
de legalidade. Ausência de 
elementos aptos a descontruir os 
pressupostos fáticos e jurídicos 
do auto de infração. Autuação 
mantida por ora. Recurso 
desprovido. 1. O auto de infração, 

como ato administrativo, goza 
das presunções de veracidade e 
legalidade, razão pela qual cabe 
ao particular o ônus de afastá-las. 
2. No caso, a autuação do ente 
agravado não se deu pela entrada 
de mercadoria não escriturada 
(no caso, os bens pretensamente 
obtidos por meio de comodato); 
o que ocorreu, na realidade, foi 
que não houve a escrituração de 
diversas quantias que saíram do 
estabelecimento empresarial e 
que foram utilizadas, em tese, para 
a aquisição de tais mercadorias. 
Não tendo havido a escrituração 
desses valores que saíram do 
estabelecimento, a legislação do 
ICMS, em item não questionado 
pelo agravante, presume que 
teriam derivado da prática de atos 
de mercancia pelo contribuinte 
regular do imposto, razão pela qual 
se justifica, nesse caso, a incidência 
do tributo, que é calculado de 
acordo com tal presunção.3. 
Recurso desprovido. Conclusão: 
acorda a Colenda Segunda Câmara 
Cível, à unanimidade de votos, 
negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto do Relator.

(TJES – Ag. de Instrumento n. 
048199006486 – 2a. Câm Cív. – Ac. 
unânime – Rel.: Des. Carlos Simões 
Fonseca – Fonte DJ, 04.11.2020).	 n
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 Administrativo

DISCRIMINAÇÃO

670.201 PRIMEIRA TRANSEXUAL DA FAB, 
APOSENTADA COMO CABO, DEVE SER PROMOVIDA AO 
ÚLTIMO POSTO NA CARREIRA

Superior Tribunal de Justiça
Agravo em Recurso Especial n. 1552655/DF
Órgão Julgador: 2a. Turma
Fonte: DJ, 16.04.2021
Relator: Ministro Herman Benjamin

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Agravo interno. Transexual 
nas forças armadas (aeronáutica). Discriminação após subme-
ter-se a cirurgia de adaptação de sexo. Imposição de reforma ex 
officio por invalidez permanente para o serviço militar. Nulidade 
do ato. Direito automático a promoções e aposentadoria integral, 
como se na ativa estivesse, no último posto possível na carreira. 
Acórdão da origem em consonância com a jurisprudência domi-
nante. Não conhecimento do recurso especial. Inexistência de 
reformatio in pejus no acórdão e na decisão monocrática. 1. Cui-
da-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu do Agravo 
para não conhecer do Recurso Especial da União. Tanto o Tribu-
nal de origem quanto o Relator do Agravo em Recurso Especial 
entenderam que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia 
com entendimento do STJ. 2. O Recurso Especial da União comba-
tia aresto da Corte regional que manteve o deferimento de Ação 
ajuizada por J. C. S. (ex-cabo das Forças Armadas) – que, após 
alteração de registro, passou a se chamar M. L. S. – objetivando 
seu retorno às atividades militares com anulação do processo ad-
ministrativo e consequente percepção do soldo integral e direito 
à moradia; ou, alternativamente, a inatividade com proventos 
integrais. Alegou-se violação dos artigos  512 e 515 do CPC⁄1973 
(respectivamente 1.008 e 1.013 do CPC⁄2015), firme na tese de que o 
Tribunal Federal, ao julgar o recurso da autora, não observou os 
limites da demanda, laborando em evidente reformatio in pejus, 
na medida em que determinou que se procedesse às promoções 
da agravada sem que houvesse pedido expresso nesse sentido. 
3. A União, nas razões do Agravo Interno, alega, em suma: a) au-
sência de julgamento em conformidade com a jurisprudência do 
STJ, o que desautorizaria a inadmissão monocrática do Recurso 

Especial; b) ocorrência de re-
formatio in pejus no acórdão 
recorrido, uma vez que defe-
ridas as promoções derivadas 
da reintegração, mesmo elas 
não tendo sido requeridas 
na origem; e c) ocorrência de 
reformatio in pejus pela de-
cisão agravada, pois não se 
garantiu na origem o direito à 
aposentação da autora como 
Suboficial (tema também de-
batido na Pet 12.852, conexa 
ao presente). Subsidiaria-
mente, requer que se reco-
nhecesse o direito da agrava-
da a, no máximo, o posto de 
Terceiro-Sargento.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO
4. De antemão, importantíssimo con-
siderar que a militar peticionante foi 
posta na reserva, prematura e ilegal-
mente, por ter realizado cirurgia de 
mudança de sexo. Conforme se verifica 
nos autos, a reforma da agravada deu-
-se porque, por esse motivo, a Aeronáu-
tica a considerou definitivamente inca-
paz para o serviço militar.

5. O Judiciário reconheceu a ilega-
lidade da medida administrativa no 
âmbito do processo judicial 0025482-
96.2002.4.01.3400, que trata da revisão 
do ato de reforma da requerente. Há 
decisão judicial determinando inclusi-
ve que é direito da autora permanecer 
no imóvel funcional até que seja im-
plantada a aposentadoria integral re-
ferente ao último posto da carreira de 
militar, qual seja o de Suboficial.

Julgamentos em conformidade com 
a jurisprudência dominante do STJ e 
inexistência de reformatio in pejus no 
acórdão da origem

6. Verifica-se que o julgamento do 
Tribunal a quo encontra-se em sinto-
nia com entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça sobre o tema discu-
tido, segundo o qual, após a anulação 
do processo administrativo, por con-
sequência natural, à autora estariam 
assegurados automaticamente as pro-
moções e o soldo integral, bem como 
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o direito à moradia. Confira-se: “Este 
Tribunal Superior tem o entendimen-
to de que a decisão judicial que anula 
ato de licenciamento restaura o status 
quo ante, ou seja, determina o retorno 
do licenciado às fileiras da respectiva 
Força e o consequente pagamento dos 
valores retroativos, a partir da data do 
ato de licenciamento que foi anulado 
judicialmente.” (REsp 1.507.058⁄SC, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 24⁄3⁄2015). No mesmo senti-
do: AgRg no REsp 1.245.319⁄RJ, Rel. Mi-
nistro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 
Turma, DJe 10⁄5⁄2012; REsp 1.276.927⁄PR, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Mar-
ques, Segunda Turma, DJe 14⁄2⁄2012.

7. A agravante insiste na tese de que 
o julgamento do Recurso Especial não 
está em consonância com a jurispru-
dência do STJ em virtude de não haver, 
nos referidos julgados, nenhuma dis-
cussão sobre o direito a promoções no 
caso de inativação do militar, e muito 
menos sobre o tipo de promoção que 
eventualmente poderia ser deferida 
ao militar. Nada obstante, constata-se, 
com base na análise do presente caso e 
do acórdão da origem, que a ratio deci-
dendi dos precedentes invocados é exa-
tamente a mesma, isto é, “Tendo sido 
decretada a nulidade do ato que con-
duziu a autora à inatividade, ela não 
pode ser prejudicada em seu direito às 
promoções que eventualmente teria 
direito se na ativa estivesse, no período 
em que ficou indevidamente afastada 
do serviço ativo, nos expressos termos 
dos artigos 59 e 60 da Lei n. 6.880⁄80, 
agora na condição pessoa do sexo femi-
nino. [...] Deve ser reconhecido o direito 
da autora às eventuais promoções por 
tempo de serviço no período em que 
esteve ilegalmente afastada do serviço 
castrense, pois ela é considerada, para 
todos os efeitos, como em efetivo ser-
viço, por expressa previsão legal.” (fls. 
858, e-STJ). Consequentemente, correta 
a decisão agravada, pois o acórdão da 
origem seguiu a jurisprudência domi-
nante do Superior Tribunal de Justiça, 
consoante a qual o direito do militar 
às promoções é automático em caso 
de anulação do ato que o excluiu dos 
quadros ou o conduziu à inatividade, 
independentemente, por conseguinte, 
de pedido expresso, nos termos inclusi-

ve das regras dos arts. 5º e 322, § 2º, do 
CPC, que determinam a interpretação 
do pedido à luz do conjunto que com-
põe a postulação. 

Inexistência de reformatio in pejus 
na decisão agravada: o direito da auto-
ra de ser aposentada em posto diverso 
do de cabo “engajado” e de permanecer 
no imóvel funcional até então

8. A União sustenta que, conside-
rando, de um lado, as informações 
apresentadas pelo Comando da Ae-
ronáutica, em consonância com a 
legislação pertinente, e, de outro, a 
fundamentação da decisão agravada, 
verifica-se que a última graduação que 
poderia a autora alcançar em sua cate-
goria, por antiguidade, ainda que con-
siderando outros requisitos a serem 
observados – como a prática de estágio 
–, seria a de Terceiro-Sargento (QESA), 
pois não existe promoções por mera 
antiguidade a outros postos.

9. No caso, contudo, a reincorpo-
ração ao serviço militar não ocorreu, 
pois a agravada já havia atingido a ida-
de limite para retorno das atividades 
quando declarada a nulidade do ato, de 
modo que ela possui o direito de rece-
ber aposentadoria no último posto do 
quadro praças da Aeronáutica, tendo 
em vista que lhe foi tirada a oportuni-
dade de progredir em sua carreira por 
ato ilegal da agravante, inclusive de 
adquirir os requisitos não temporais 
apresentados pela União como óbices 
para sua promoção (cursos e afins).

10. Aliás, quando do julgamento 
dos recursos de Apelação interpos-
tos, o TRF da 1ª Região expressamente 
consignou (fls. 831, e-STJ, destaques 
acrescentados): Tendo sido decretada 
a nulidade do ato conduziu a autora à 
inatividade, ela não pode ser prejudi-
cada em seu direito às promoções que 
eventualmente teria direito se na ativa 
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cada em seu direito às promoções que 
eventualmente teria direito se na ativa 
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estivesse, no período em que ficou in-
devidamente afastada do serviço ativo, 
nos expressos termos dos artigos 59 e 
60 da Lei n. 6.880⁄80, agora na condi-
ção pessoa do sexo feminino. (...) Deve 
ser reconhecido o direito da autora às 
eventuais promoções por tempo de 
serviço no período em que esteve ile-
galmente afastada do serviço castren-
se, pois ela é considerada, para todos 
os efeitos, como em efetivo serviço, por 
expressa previsão legal. (...) O art. 98, in-
ciso I, alínea c do Estatuto dos Militares 
determina a transferência para a reser-
va remunerada ex officio, sempre que 
o militar do quadro de Praças atingir 
idade-limite de 54 anos para graduação 
no último posto possível da carreira, 
Subtenente. Portanto, a União por in-
termédio da Administração Militar, 
tem o dever jurídico de implementar 
todas as promoções por antiguidade 
eventualmente cabíveis no interregno 
entre a data da publicação do ato de 
reforma – Portaria DIRAP nº 2873⁄1RC, 
D.O.U. 26⁄09⁄2000 (fls. 39) – e a data em 
que a parte embargada completou 54 
anos – 20⁄07⁄2014.” 

11. Vale destacar que, por ocasião do 
julgamento dos Embargos Infringen-
tes no TRF da 1ª Região, em 24⁄5⁄2016, 
não houve modificação das premissas 
assentadas na decisão anterior, pois o 
acórdão embargado foi alterado unica-
mente para definir a questão do direito 
à promoção (sem controvérsia sobre 
o posto de Suboficial reconhecido an-
teriormente) e a ocupação do imóvel 
funcional pela agravada, nos limites 
da divergência, de modo que, à luz do 
art. 489, § 3º, do CPC, a interpretação 
da decisão da origem deve considerar o 
conjunto dos pronunciamentos.

12. Dessa forma não há falar em 
reformatio in pejus, porque, diante da 
notícia de violação do direito da agra-
vada de permanecer no imóvel antes 
de ser adequadamente aposentada, a 
decisão agravada e a da Pet 12.852 sim-
plesmente fizeram cumprir, a título 
de cautela (antes da fase de cumpri-
mento de sentença na 1ª instância), o 
que foi reconhecido pelas instâncias 
de origem (aposentadoria no posto 
de Suboficial). Ademais não existe no 
Recurso Especial da União nenhuma 
oposição ao posto definido, ainda que 

incidentalmente, no acórdão da Corte 
regional.

13. Definitivamente não era lícito à 
Aeronáutica aposentar a autora, como 
fez, no posto de Cabo engajado, pois é 
prevista a possibilidade de o militar 
integrante do QCB (cabo) passar a in-
tegrar o QESA, desde que: a) conte com 
mais de 20 anos de efetivo serviço na 
graduação de cabo e b) atenda às con-
dições estabelecidas no Regulamento 
de Promoções de Graduados da Aero-
náutica (REPROGAER) e na Instrução 
Reguladora do QESA (IRQESA). Pres-
tigiar tal interpretação dos julgados da 
origem acentua, ainda mais, a indescul-
pável discriminação e os enormes pre-
juízos pessoais e funcionais sofridos 
pela recorrida nos últimos 20 (vinte) 
anos em que vem tentando, agora com 
algum êxito, anular a ilegalidade con-
tra si praticada pelas Forças Armadas 
do Brasil.

14. De todo modo, em que pese o 
forte argumento de que o posto que 
cabe à recorrida já foi definido pela 
instância de origem, diante da in-
sistência da União em defender que 
não é possível ascender ao cargo de 
Subtenente⁄Suboficial sem participa-
ção em processo seletivo aberto a civis 
e militares (e não por meio de promo-
ção), razoável que a questão seja reana-
lisada no juízo competente para cum-
prir o julgado (art. 516, II, do CPC), que 
terá melhores condições, em ambiente 
de pleno contraditório, de avaliar que 
posto poderia ser alcançado pela re-
corrida se na ativa estivesse (Terceiro-
-Sargento ou Suboficial), sendo certo, 
contudo, que tal posto não é o de Cabo 
engajado (como impropriamente foi 
aposentada a autora). Evidentemente, 
até à decisão do referido juízo, a autora 
deve permanecer aposentada no posto 
definido na decisão das fls. 1046⁄1055 

(Suboficial), vedado, ainda, qualquer 
desconto ou cobrança de multa pelo 
período de ocupação do imóvel funcio-
nal.

CONCLUSÃO
15. Agravo Interno não provido. 

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos 
em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Segunda Tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça:  “”A 
Turma, por unanimidade, negou provi-
mento ao agravo interno, nos termos do 
voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” 
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro 
Campbell Marques, Assusete Maga-
lhães e Francisco Falcão votaram com 
o Sr. Ministro Relator.” 

Brasília, 09 de março de 2021(data 
do julgamento).

MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN 
BENJAMIN (Relator): Trata-se de Agra-
vo Interno interposto contra decisão 
proferida monocraticamente em Agra-
vo em Recurso Especial, com a seguinte 
conclusão:

Dessa feita, uma vez que a agrava-
da, no momento, é aposentada como 
Cabo engajado, necessário concluir seu 
direito de permanecer no imóvel até 
que seja decidida sua aposentadoria 
integral no posto de Subtenente. 

Pelo exposto, conheço do Agravo 
para não conhecer do Recurso Especial.

A parte insurgente, nas razões do 
Agravo Interno, alega, em suma: a) au-
sência de julgamento em conformidade 
com a jurisprudência do STJ, o que de-
sautorizaria a inadmissão do Recurso 
Especial; b) a ocorrência de reformatio 
in pejus no acórdão recorrido, uma vez 
que deferidas as promoções derivadas 
da reintegração, mesmo elas não tendo 
sido requeridas na origem; e c) ocorrên-
cia de reformatio in pejus pela decisão 
agravada, pois não se garantiu o direito 
à aposentação como Suboficial (como 
determinado por este Relator). Subsi-
diariamente, requer que se reconheça 
seu direito da agravada a, no máximo, 
o posto de Terceiro-Sargento.

Tal interpretação 
acentua a discriminação 
e os enormes prejuízos 
pessoais e funcionais 

sofridos pela recorrida 
nos últimos 20 anos
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Ao final, pleiteia:
Ante o exposto, requer a União a 

reconsideração da decisão agravada, 
ou, se assim não entender Vossa Exce-
lência, a apresentação do regimental à 
egrégia Seção, a fim de que seja refor-
mada, conhecendo e dando provimen-
to ao recurso especial para anular o 
acórdão regional.

Subsidiariamente, requer que seja a 
autora contemplada com a promoção 
referente ao posto de Terceiro-Sargen-
to (QESA), nos termos da fundamenta-
ção supra.

Contraminuta às fls. 1.083-1.100.
É o relatório.
AgInt no AGRAVO EM RECUR-

SO ESPECIAL Nº 1.552.655 – DF 
(2019⁄0220529-0)

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN 
BENJAMIN (Relator):

1. Breve histórico da demanda
Cuida-se de Agravo Interno contra 

decisão que conheceu do Agravo para 
não conhecer do Recurso Especial.

Na origem, o Juiz do 1º grau julgou 
procedentes os pedidos da autora, ora 
agravada, e determinou a sua inativa-
ção com proventos integrais, tendo em 
vista a impossibilidade do seu retorno 
às atividades na Aeronáutica em razão 
da idade. 

A agravada opôs Embargos de De-
claração para sanar omissão presente 
na sentença, uma vez que o magistra-
do não determinou que a Aeronáutica 
procedesse às anotações, registros e, 
especificamente, às promoções por 
tempo de serviço às quais a agravada 
teria direito se não tivesse sido refor-
mada por ato agora declarado nulo. Os 
Aclaratórios foram rejeitados, mas, no 
TRF da 1ª Região, o recurso da União 
não foi provido e o da agravada foi 
provido por maioria. Transcreve-se sua 
ementa:

Administrativo. Militar da aeronáu-
tica transexual. Reforma ex officio por 
incapacidade definitiva para o serviço 
militar. Nulidade do ato. Promoções.

1. O ato administrativo que trans-
feriu a autora para a reserva remune-
rada, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, com fundamento 
na sua transexualidade, configurou-se 

em um ato desprovido de razoabilida-
de, posto que fundamentado em sua 
incapacidade definitivamente para o 
serviço militar, desvinculado, portanto, 
do que foi apurado nos autos, onde res-
tou comprovada, por meio de perícia 
médica judicial, a plena higidez física e 
mental da autora.

2. Tendo sido decretada a nulidade 
do ato conduziu a autora à inatividade, 
ela não pode ser prejudicada em seu di-
reito às promoções que eventualmente 
teria direito se na ativa estivesse, no 
período em que ficou indevidamente 
afastada do serviço-ativo, nos expres-
sos termos dos artigos 59 e 60 da Lei n. 
6.880⁄80, agora na condição pessoa do 
sexo feminino.

3. A despeito da inexistência de efe-
tivos femininos no Quadro de Cabos da 
Aeronáutica, em homenagem à igual-
dade e dignidade da pessoa humana, 
à Autora devem ser conferidas todas 

as promoções que porventura teria 
direito, na condição de pessoa do sexo 
masculino, até o último posto possível 
na carreira.

4. Diante da ação cautelar acessória 
e vinculada a este processo, cumpre es-
clarecer que a permanência da Autora 
no imóvel funcional em que reside – o 
que não compõe o objeto deste recur-
so, pois, muito embora tenha existido o 
pedido, não houve decisão nem recurso 
−, será dependente das eventuais pro-
moções a que ela tenha direito. Isso 
porque dependendo de sua graduação, 
estende-se o seu tempo de permanên-
cia na Força, conforme o art. 98 da Lei 
6.880⁄80.

5. O militar, na condição de exce-
dente, aqui referida em aplicação ana-
lógica, por ter cessado o motivo que 
determinou sua reforma por incapa-
cidade definitiva, além de retornar ao 
respectivo Corpo, Quadro, Arma, ou 

Serviço, concorre, respeitados os requi-
sitos legais, em igualdade de condições 
e sem nenhuma restrição, a qualquer 
cargo militar, bem como à promoção e 
à quota compulsória.

5. Deve ser reconhecido o direito 
da autora às eventuais promoções por 
tempo de serviço no período em que 
esteve ilegalmente afastada do serviço 
castrense, pois ela é considerada, para 
todos os efeitos, como em efetivo servi-
ço, por expressa previsão legal.

6. Razoável a fixação da verba ho-
norária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
à luz da jurisprudência firmada a res-
peito do tema, que vem condenando 
a União no percentual de 10% sobre o 
valor da condenação.

7. Apelação da União e remessa ofi-
cial a que se nega provimento. Apela-
ção da autora provida.

Foram interpostos Embargos In-
fringentes pela União, os quais foram 
julgados parcialmente procedentes 
“para o exclusivo efeito de determinar 
a desocupação do imóvel funcional, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
efetiva implantação da aposentadoria 
integral da embargada, deduzindo-
-se o pagamento da taxa de ocupação 
devida até a efetiva desocupação do 
imóvel”, nos seguintes termos (fls. 900-
910):

Embargos infringentes – Constitu-
cional – Administrativo – Transexual 
nas forças armadas (aeronáutica) – 
Reforma por invalidez permanente 
– Reincorporação ao serviço ativo – 
Dignidade humana – Direito a saúde – 
Princípio da não discriminação.

1. Tratando-se de Embargos Infrin-
gentes ajuizados antes da vigência da 
Lei 13.105⁄2015 (Novo CPC), deve-se ob-
servar a teoria do isolamento dos atos 
processuais (arts. 14 e 1046 do Novo 
CPC) enquanto desdobramento pro-
cessual da garantia fundamental do 
ato jurídico perfeito (art. 5°, incs. XXXV, 
CF⁄88).

2. A transexual foi reformada 
com base no art. 108, inciso VI da Lei 
6.880⁄80, que preceitua como hipótese 
de incapacidade definitiva e perma-
nente para os integrantes das Forças 
Armadas: “acidente ou doença, molés-
tia ou enfermidade sem relação de cau-
sa e efeito com o serviço 

A transexual foi  
reformada com base  
no art. 108, inciso VI 
da Lei 6.880⁄80, que 

preceitua incapacidade 
definitiva e permanente 
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3. A orientação sexual não pode 
ser considerada incapacidade definiti-
va, nem acidente ou enfermidade, sob 
pena de ofender o direito constitucio-
nal à Saúde (art. 196, CF⁄88), o princípio 
da não discriminação (art. 3°, IV, CF⁄88) 
e a própria a dignidade humana (art. 1°, 
III, CF⁄88), num dos seus desdobramen-
tos mais sensíveis: o respeito à capaci-
dade dos transexuais de autodetermi-
narem a sexualidade.

4. Comprovando-se por Perícia Mé-
dica Judicial que a embargada encon-
tra-se plenamente apta para o exercí-
cio das funções militares em tempos 
de paz (fls. 431⁄433 e 482⁄484), afigura-se 
ilegal o ato administrativo que a trans-
feriu para a reserva com proventos 
proporcionais em virtude, única e ex-
clusivamente, da sua condição de tran-
sexual.

5. Decretada a nulidade do ato de 
reforma [Portaria DIRAP n° 2873⁄1RC 
(fls. 39)] com efeitos ex tunc, a embar-
gada deve ser reincorporada ao serviço 
militar ativo, na condição de pessoa do 
sexo feminino, razão pela qual faz jus 
a todas as promoções por antiguidade 
a que teria direito, como se na ativa es-
tivesse, consoante os arts. 59⁄62 da Lei 
6.880⁄80, bem como tem direito a per-
cepção integral e periódica dos soldos 
respectivos.

6. A União, por intermédio da Admi-
nistração Militar, tem o dever jurídico 
de implementar todas as promoções 
por antiguidade eventualmente cabí-
veis no interregno entre a data de pu-
blicação da Portaria DIRAP n° 2873⁄1RC 
(fls. 39) – 26⁄09⁄2000 – e a data em que 
a parte embargada completou 54 anos 
[20⁄07⁄2014 (fls. 34)] – idade em que seria 
transferida ex officio para a reserva re-
munerada, consoante o art. 98, inciso I, 
alínea “c” da Lei 6.880⁄80 (Estatuto dos 
Militares).

7. A jurisprudência tem enten-
dimento consolidado no sentido da 
impossibilidade de permanência da 
militar no imóvel funcional, – após a 
sua transferência para a reserva. Pre-
cedentes. Contudo, atendendo ao prin-
cípio da boa-fé objetiva processual (art. 
5°, Lei 13.105⁄2015 – Novo CPC), deve se 
resguardar a legítima expectativa da 
apelante, que não pode ser prejudi-
cada pelo longo tempo de duração da 

demanda – que já perdura mais de 14 
anos. Assim, dar-se-á a desocupação do 
imóvel funcional, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, a contar da implantação da 
aposentadoria integral da embargada, 
descontando-se a taxa de ocupação de-
vida até a efetiva desocupação.

8. Na sucumbência recíproca, quan-
do um dos litigantes fica vencido em 
parte mínima do pedido, o outro res-
ponderá, por inteiro, pelas despesas e 
honorários (art. 86, § único, Novo CPC). 
Portanto, ficam mantidos os honorá-
rios advocatícios no mesmo percentual 
fixado na decisão embargada (10% so-
bre a condenação), ante a inexistência 
de azoes fáticas e jurídicas para a sua 
alteração (art. 85, § 3°, inciso I, Novo 
CPC).

9. Embargos Infringentes parcial-
mente providos.

Inconformada, a União interpôs 
Recurso Especial contra o acórdão, 

alegando violação dos artigos  512 e 515 
do CPC⁄1973 (respectivamente 1.008 e 
1.013 do CPC⁄2015), firme na tese de que 
o Tribunal Federal, ao julgar o recurso 
da autora, não observou os limites da 
demanda, laborando em evidente re-
formatio in pejus.

O apelo não foi admitido pelo Vice-
-Presidente do TRF, que entendeu 
que o acórdão recorrido se encontra 
em sintonia com o entendimento do 
STJ, segundo o qual, após a anulação 
do processo administrativo, por con-
sequência natural, à autora estariam 
assegurados as promoções e o soldo 
integral, bem como o direito à moradia.

Insatisfeita com o desfecho dado 
pela Corte Regional, a União interpôs 
Agravo em Recurso Especial, do qual 
se conheceu nesta Corte, para não se 
conhecer do Recurso Especial, também 
ante o entendimento de que o acórdão 
recorrido está em conformidade com 

a jurisprudência dominante deste Tri-
bunal. 

Importante, por fim, destacar que, 
conexo ao presente recurso, tramita a 
Pet 12.852, apresentada pela agravada 
no curso do processamento do AREsp 
nesta instância, onde se lhe reconhe-
ceu – tanto quanto na decisão mono-
crática ora recorrida – o direito em 
permanecer cautelarmente no imóvel 
funcional até que seja decidida a apo-
sentadoria integral no posto de “Subte-
nente” (Suboficial), com determinação 
de reembolso da multa por ocupação 
irregular, imposta pela Aeronáutica. 

2. Contextualização do caso
De antemão, mister considerar que 

a militar peticionante foi posta na re-
serva, prematura e ilegalmente, por ter 
realizado cirurgia de mudança de sexo.  
Conforme se verifica nos autos, a refor-
ma da agravante deu-se porque a Aero-
náutica considerou-a definitivamente 
incapaz para o serviço militar.

O Judiciário reconheceu a ilegalida-
de da medida, no primeiro e no segun-
do graus de jurisdição. Assim, foi pro-
ferido comando judicial reconhecendo 
ser direito da autora permanecer no 
imóvel até que seja implantada a apo-
sentadoria integral referente ao último 
posto da carreira de militar no quadro 
de praças.

3. Julgamento em conformidade 
com a jurisprudência do STJ e inexis-
tência de reformatio in pejus no acór-
dão da origem

Verifica-se que o acórdão recorrido 
encontra-se em sintonia com entendi-
mento do Superior Tribunal de Justiça 
sobre o tema discutido, segundo o qual, 
após a anulação do processo adminis-
trativo, por consequência natural, à au-
tora estariam assegurados automatica-
mente as promoções e o soldo integral, 
bem como o direito à moradia.

Confira-se:
Administrativo e Processual Civil. 

Ausência de violação do art. 535 do 
CPC. Artigos não prequestionados. 
Súmula n. 211⁄STJ. Militar. Reforma. 
Nexo de causalidade entre a eclosão 
da doença incapacitante e o serviço 
militar. Comprovação da incapacidade 
definitiva para as atividades militares. 
Impossibilidade de reexame de prova. 
Súmula n.7⁄STJ.

Conforme se verifica 
nos autos, a reforma da 

agravante deu-se porque a 
Aeronáutica considerou-a 
definitivamente incapaz 

para o serviço militar 
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1. Inexistente a alegada violação do 
art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdi-
cional foi dada na medida da pretensão 
deduzida, como se depreende da análi-
se do acórdão recorrido.

2. Os dispositivos legais apontados 
como violados não foram prequestio-
nados. Desse modo, impõe-se o não 
conhecimento do recurso especial por 
ausência de prequestionamento, inci-
dindo a Súmula n. 211⁄STJ.

3. O Tribunal a quo embasou-se 
na prova dos autos para concluir pela 
incapacidade do recorrido para as ati-
vidades militares e pelo seu direito à 
reforma. Assim, para infirmar as con-
clusões do acórdão recorrido e rever 
as alegações suscitadas no apelo espe-
cial, necessário seria o revolvimento do 
conjunto fático-probatório dos autos, 
obstado pela Súmula 7 do STJ, cuja inci-
dência é induvidosa no caso sob exame.

4. Este Tribunal Superior tem o en-
tendimento de que a decisão judicial 
que anula ato de licenciamento restau-
ra o status quo ante, ou seja, determina 
o retorno do licenciado às fileiras da 
respectiva Força e o consequente paga-
mento dos valores retroativos, a partir 
da data do ato de licenciamento que foi 
anulado judicialmente. Recurso espe-
cial não provido.

(REsp 1.507.058⁄SC, Rel. Ministro 
Humberto Martins, segunda Turma, 
DJe de 24⁄3⁄2015).

Administrativo. Processual civil. 
Agravo regimental no recurso especial. 
Militar. Cegueira do olho esquerdo. 
Incapacidade para o serviço militar. 

Reintegração e reforma na mesma gra-
duação. Efeitos financeiros retroativos 
à data do licenciamento. Precedente do 
STJ. Agravo não provido.

1. O militar incapacitado para o ser-
viço militar, ainda que em decorrência 
de enfermidade sem relação de causa e 
efeito com este, tem direito à reforma 
na mesma graduação em que se encon-
trava na ativa. Inteligência dos arts. 
108, V, 109 e 110, § 1º, da Lei 6.880⁄80.

2. O Tribunal de origem, com base 
no conjunto probatório dos autos, fir-
mou a compreensão no sentido de que 
o autor ficou definitivamente cego do 
olho esquerdo em decorrência de en-
fermidade adquirida durante o serviço 
militar.

3. “A anulação do ato de licencia-
mento ex officio do autor, em decorrên-
cia de sua ilegalidade, tem como conse-
quência direta e lógica a reintegração 
do militar às fileiras do Exército e ao 
pagamento dos vencimentos atrasa-
dos, respeitada a prescrição quinque-
nal” (REsp 1.056.031⁄PA, minha relatoria, 
Quinta Turma, DJe 16⁄11⁄09).

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.245.319⁄RJ, Rel. Mi-

nistro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 
Turma, DJe de 10⁄5⁄2012).

Administrativo e Processual Civil. 
Recurso especial. Ausência de violação 
do artigo 535 do CPC. Servidor público 
militar. Licenciamento. Anulação. In-
capacidade. Adido. Reintegração para 
fins de tratamento de saúde. Revisão 
do percentual dos honorários advoca-
tícios. Óbice na súmula n. 7⁄STJ. Juros 

moratórios contra a fazenda pública. 
Lei n. 11.960⁄09 que alterou o art. 1º-f 
da Lei n. 9.494⁄97. Aplicação imediata. 
Efeitos retroativos. Impossibilidade. 
Matéria julgada sob o rito do art. 543-c 
do CPC.

(...)
3. A anulação do ato de licenciamen-

to do servidor, em decorrência de sua 
ilegalidade, tem como consequência a 
reintegração do militar às fileiras do 
Exército, para fins de reforma, e ao pa-
gamento dos vencimentos atrasados, 
contados da data do seu desligamento.

(...)
6. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, nessa parte, parcialmente 
provido. Resta prejudicado o agravo re-
gimental de fls. 387⁄392-e.

(REsp 1.276.927⁄PR, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe de 14⁄2⁄2012).

A agravante insiste na tese de que 
o julgamento do Recurso Especial não 
está em consonância com a jurispru-
dência do STJ em virtude de não haver, 
nos referidos julgados, nenhuma dis-
cussão sobre o direito a promoções no 
caso de inativação do militar, e muito 
menos sobre o tipo de promoção que 
eventualmente poderia ser deferida ao 
militar.

Nada obstante, constata-se, com 
base na análise do presente caso e do 
acórdão da origem, que a ratio deci-
dendi dos precedentes invocados é exa-
tamente a mesma, isto é, “Tendo sido 
decretada a nulidade do ato conduziu 
a autora à inatividade, ela não pode ser 
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cional foi dada na medida da pretensão 
deduzida, como se depreende da análi-
se do acórdão recorrido.

2. Os dispositivos legais apontados 
como violados não foram prequestio-
nados. Desse modo, impõe-se o não 
conhecimento do recurso especial por 
ausência de prequestionamento, inci-
dindo a Súmula n. 211⁄STJ.

3. O Tribunal a quo embasou-se 
na prova dos autos para concluir pela 
incapacidade do recorrido para as ati-
vidades militares e pelo seu direito à 
reforma. Assim, para infirmar as con-
clusões do acórdão recorrido e rever 
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conjunto fático-probatório dos autos, 
obstado pela Súmula 7 do STJ, cuja inci-
dência é induvidosa no caso sob exame.

4. Este Tribunal Superior tem o en-
tendimento de que a decisão judicial 
que anula ato de licenciamento restau-
ra o status quo ante, ou seja, determina 
o retorno do licenciado às fileiras da 
respectiva Força e o consequente paga-
mento dos valores retroativos, a partir 
da data do ato de licenciamento que foi 
anulado judicialmente. Recurso espe-
cial não provido.

(REsp 1.507.058⁄SC, Rel. Ministro 
Humberto Martins, segunda Turma, 
DJe de 24⁄3⁄2015).

Administrativo. Processual civil. 
Agravo regimental no recurso especial. 
Militar. Cegueira do olho esquerdo. 
Incapacidade para o serviço militar. 

Reintegração e reforma na mesma gra-
duação. Efeitos financeiros retroativos 
à data do licenciamento. Precedente do 
STJ. Agravo não provido.

1. O militar incapacitado para o ser-
viço militar, ainda que em decorrência 
de enfermidade sem relação de causa e 
efeito com este, tem direito à reforma 
na mesma graduação em que se encon-
trava na ativa. Inteligência dos arts. 
108, V, 109 e 110, § 1º, da Lei 6.880⁄80.

2. O Tribunal de origem, com base 
no conjunto probatório dos autos, fir-
mou a compreensão no sentido de que 
o autor ficou definitivamente cego do 
olho esquerdo em decorrência de en-
fermidade adquirida durante o serviço 
militar.

3. “A anulação do ato de licencia-
mento ex officio do autor, em decorrên-
cia de sua ilegalidade, tem como conse-
quência direta e lógica a reintegração 
do militar às fileiras do Exército e ao 
pagamento dos vencimentos atrasa-
dos, respeitada a prescrição quinque-
nal” (REsp 1.056.031⁄PA, minha relatoria, 
Quinta Turma, DJe 16⁄11⁄09).

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.245.319⁄RJ, Rel. Mi-

nistro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 
Turma, DJe de 10⁄5⁄2012).
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Efeitos retroativos. Impossibilidade. 
Matéria julgada sob o rito do art. 543-c 
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to do servidor, em decorrência de sua 
ilegalidade, tem como consequência a 
reintegração do militar às fileiras do 
Exército, para fins de reforma, e ao pa-
gamento dos vencimentos atrasados, 
contados da data do seu desligamento.

(...)
6. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, nessa parte, parcialmente 
provido. Resta prejudicado o agravo re-
gimental de fls. 387⁄392-e.

(REsp 1.276.927⁄PR, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe de 14⁄2⁄2012).

A agravante insiste na tese de que 
o julgamento do Recurso Especial não 
está em consonância com a jurispru-
dência do STJ em virtude de não haver, 
nos referidos julgados, nenhuma dis-
cussão sobre o direito a promoções no 
caso de inativação do militar, e muito 
menos sobre o tipo de promoção que 
eventualmente poderia ser deferida ao 
militar.

Nada obstante, constata-se, com 
base na análise do presente caso e do 
acórdão da origem, que a ratio deci-
dendi dos precedentes invocados é exa-
tamente a mesma, isto é, “Tendo sido 
decretada a nulidade do ato conduziu 
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prejudicada em seu direito às promo-
ções que eventualmente teria direito se 
na ativa estivesse, no período em que fi-
cou indevidamente afastada do serviço 
ativo, nos expressos termos dos artigos 
59 e 60 da Lei n. 6.880⁄80, agora na con-
dição pessoa do sexo feminino. [...] Deve 
ser reconhecido o direito da autora às 
eventuais promoções por tempo de 
serviço no período em que esteve ile-
galmente afastada do serviço castren-
se, pois ela é considerada, para todos 
os efeitos, como em efetivo serviço, por 
expressa previsão legal.” (fls. 858, e-STJ).

Consequentemente, correta a deci-
são agravada, pois o acórdão da origem 
seguiu a jurisprudência dominante do 
Superior Tribunal de Justiça, consoan-
te a qual o direito do militar às promo-
ções é automático em caso de anulação 
do ato que o excluiu dos quadros ou o 
conduziu à inatividade, independente-
mente, por conseguinte, de pedido ex-
presso, nos termos inclusive das regras 
dos arts. 5º e 322, § 2º, do CPC, que de-
terminam a interpretação do pedido à 
luz do conjunto que compõe a postula-
ção (dispositivos não vigentes ao tem-
po da sentença e do acórdão, contudo já 
tinham o sentido amparado pela dou-
trina mesmo antes do CPC⁄2015). 

4. Inexistência de reformatio in pe-
jus na decisão agravada: o direito de a 
agravada ser aposentada em posto di-
verso do de Cabo engajado 

A União sustenta que, consideran-
do, de um lado, as informações apre-
sentadas pelo Comando da Aeronáu-
tica, em consonância com a legislação 
pertinente, e, de outro, a fundamen-
tação da decisão agravada, verifica-se 
que a última graduação que poderia a 
autora alcançar em sua categoria, por 
antiguidade, ainda que considerando 
outros requisitos a serem observados 
– como a prática de estágio –, seria a 
de Terceiro-Sargento (QESA), pois não 
existe promoções por mera antiguida-
de a outros postos. 

Deveras, o posto de Cabo é o que a 
agravada ocupava quando foi refor-
mada. Por sua vez, o posto de Subofi-
cial, conforme o acórdão da origem, 
equivaleria ao último a que a agravada 
poderia chegar se não tivesse sido re-
formada por motivo ilegal e ato admi-
nistrativo nulo.

No caso, contudo, a reincorporação 
ao serviço militar não ocorreu, pois a 
agravada já havia atingido a idade limi-
te para o retorno às atividades quando 
declarada a nulidade do ato. 

Assim, ainda que a agravada tenha 
passado para a reserva remunerada, 
ela possui o direito de receber apo-
sentadoria no último posto do quadro 
praças da Aeronáutica, tendo em vista 
que lhe foi tirada a oportunidade de 
progredir em sua carreira por ato ilegal 
da agravante, inclusive de adquirir os 
requisitos não temporais apresentados 
pela União como óbices para sua pro-
moção (cursos e afins). 

Aliás, quando do julgamento dos re-
cursos de Apelação interpostos, o TRF 
da 1ª Região expressamente consignou 
(fls. 831, e-STJ):

(...) 
Tendo sido decretada a nulidade do 

ato conduziu a autora à inatividade, ela 
não pode ser prejudicada em seu direi-

to às promoções que eventualmente 
teria direito se na ativa estivesse, no 
período em que ficou indevidamente 
afastada do serviço ativo, nos expres-
sos termos dos artigos 59 e 60 da Lei n. 
6.880⁄80, agora na condição pessoa do 
sexo feminino.

(...) 
Deve ser reconhecido o direito da 

autora às eventuais promoções por 
tempo de serviço no período em que 
esteve ilegalmente afastada do serviço 
castrense, pois ela é considerada, para 
todos os efeitos, como em efetivo servi-
ço, por expressa previsão legal. (...)

O art. 98, inciso I, alínea c do Esta-
tuto dos Militares determina a trans-
ferência para a reserva remunerada 
ex officio, sempre que o militar do 
quadro de Praças atingir idade-limite 
de 54 anos para graduação no último 
posto possível da carreira, Subtenen-
te. Portanto, a União por intermédio 

da Administração Militar, tem o de-
ver jurídico de implementar todas as 
promoções por antiguidade eventual-
mente cabíveis no interregno entre a 
data da publicação do ato de reforma 
– Portaria DIRAP nº 2873⁄1RC, D.O.U. 
26⁄09⁄2000 (fls. 39) – e a data em que a 
parte embargada completou 54 anos – 
20⁄07⁄2014.

O reconhecimento do direito ao 
posto de “Subtenente” (Suboficial) 
constou até do voto vencido que ense-
jou os Embargos Infringentes (fls. 854, 
e-STJ):

A DESEMBARGADORA FEDERAL 
ÂNGELA CATÃO: “Se ela chegasse à 
graduação de subtenente, último posto 
possível na carreira de praça, deveria a 
autora ser reintegrada de imediato nas 
condições referidas, eis que, nascida 
em 60, somente completará a idade li-
mite para o cargo de 54 anos dessa gra-
duação em meados de 2014.”.

O DESEMBARGADOR FEDERAL 
KASSIO NUNES MARQUES: Pois é, 
agora a falha dela nesse sentido pode 
até beneficiá-la, porque o que temos 
no momento? Nós temos uma decisão 
afastando a hipótese de reintegração 
e determinando a aposentação sem o 
deferimento dos efeitos. O Desembar-
gador Néviton aperfeiçoou a decisão, 
no sentido de que mantém a finalidade 
da decisão de 1° grau, mas, no decorrer 
entre a data em que ela foi afastada 
da atividade militar até a data que iria 
à inatividade, ela perceberia todas as 
progressões funcionais que faria jus se 
lá estivesse.

A DESEMBARGADORA FEDERAL 
ÂNGELA CATÃO: É, dentro do raciocínio 
dele, se desse, é que ela chegaria a 2014.

Vale destacar que, por ocasião do 
julgamento dos Embargos Infringen-
tes no TRF da 1ª Região, em 24⁄5⁄2016, 
não houve modificação das premissas 
assentadas na decisão anterior, pois o 
acórdão embargado foi alterado unica-
mente para definir a questão do direito 
à promoção (sem controvérsia sobre 
o posto de Suboficial reconhecido an-
teriormente) e a ocupação do imóvel 
funcional pela agravada, nos limites 
da divergência, de modo que, à luz do 
art. 489, § 3º, do CPC, a interpretação 
da decisão da origem deve considerar o 
conjunto dos pronunciamentos.

A autora não pode  
ser prejudicada em  

seu direito às promoções 
que eventualmente  
teria direito se na 

ativa estivesse 
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Dessa forma não há falar em re-
formatio in pejus, porque, diante da 
notícia de violação do direito da agra-
vada de permanecer no imóvel antes 
de ser adequadamente aposentada, a 
decisão agravada e a da Pet 12.852 sim-
plesmente fizeram cumprir, a título de 
cautela (antes da fase de cumprimento 
de sentença na 1ª instância), o que foi 
reconhecido pelas instâncias de ori-
gem (aposentadoria no posto de Subo-
ficial). Ademais não existe no Recurso 
Especial da União nenhuma oposição 
ao posto definido, ainda que inciden-
talmente, no acórdão da Corte regional.

Definitivamente não era lícito à 
Aeronáutica aposentar a autora, como 
fez, no posto de Cabo engajado, pois é 
prevista a possibilidade de o militar 
integrante do QCB (cabo) passar a in-
tegrar o QESA, desde que: a) conte com 
mais de 20 anos de efetivo serviço na 
graduação de cabo e b) atenda às con-
dições estabelecidas no Regulamento 
de Promoções de Graduados da Aero-
náutica (REPROGAER) e na Instrução 
Reguladora do QESA (IRQESA).

A União cita a informação, presta-
da pela Consultoria Jurídica Adjunta 
ao Comando da Aeronáutica (fl. 1009, 
e-STJ, dos autos da Pet 12.852), de que 
“a alteração de quadro da militar (de 
QCB para QESA) não dependia exclusi-
vamente do critério de critério de anti-
guidade, sendo imprescindível o aten-
dimento às condições estabelecidas no 
Regulamento de Promoções de Gradu-
ados da Aeronáutica (REPROGEAR) 
e na instrução Reguladora do QESA 
(IRQESA) – artigo 12, §2º do Decreto n. 
3.690, de 19 de dezembro de 2000.”

Contudo, o direito de participar de 
cursos⁄treinamentos e realizar estágio 
de adaptação à graduação para a pro-
moção foi ilegalmente tirado da agra-
vada, que poderia ter sido promovida 
se na ativa estivesse.

Assim, uma vez tendo sido anulado 
o referido ato de aposentadoria, “afas-
ta-se o motivo” que determinou a refor-
ma da agravada por incapacidade defi-
nitiva. Ou seja, a agravada deveria ter 
sido reincorporada ao serviço militar 
na condição de excedente, fazendo jus 
a todas as promoções por tempo de ser-
viço a que eventualmente teria direito 
como se na ativa estivesse, consoante 

o § 2º do art. 88, inclusive aquelas que 
não pôde obter porque não podia cum-
prir outros requisitos regulamentares. 
Assim dispõe a norma retrocitada:

Art. 88. Excedente é a situação tran-
sitória a que, automaticamente, passa o 
militar que:

(...) VI – Tendo cessado o motivo que 
determinou sua reforma por incapaci-
dade definitiva, retorne ao respectivo 
Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, es-
tando qualquer destes com seu efetivo 
completo. (....) 

§ 2º O militar, cuja situação é de 
excedente, é considerado, para todos 
os efeitos, como em efetivo serviço e 
concorre, respeitados os requisitos le-
gais, em igualdade de condições e sem 
nenhuma restrição, a qualquer cargo 
militar, bem como à promoção e à quo-
ta compulsória. 

Insista-se: por haver passado para a 
reserva remunerada, a agravada possui 
o direito de receber aposentadoria no 

último posto de praças da Força Aérea 
Brasileira, tendo em vista que lhe foi 
tirada a oportunidade de progredir em 
sua carreira.

O próprio relatório da Consultoria 
Jurídica declara que, “se a militar esti-
vesse na ativa e preenchesse os requi-
sitos legais, poderia ter sido promovida 
no ciclo de janeiro de 2005. Porém, a mi-
litar não realizou o Estágio de Adapta-
ção à Graduação de Terceiro-Sargento 
do QESA – EAGTS, condição peculiar 
para ascensão na carreira. Não fazendo 
jus, desta forma, a referida promoção.” 
Ou seja, se estivesse na ativa poderia 
ter galgado, no mínimo, ao posto de 
Terceiro-Sargento e, quiçá, ao posto 
máximo, de Suboficial.

Dessa forma, ficou decidido na ori-
gem pelo acórdão (fl. 906, e-STJ):

O art. 98, inciso I, alínea c do Esta-
tuto dos Militares determina a trans-
ferência para a reserva remunerada 

ex officio, sempre que o militar do 
quadro de Praças atingir idade-limite 
de 54 anos para graduação no último 
posto possível da carreira, Subtenen-
te. Portanto, a União, por intermédio 
da Administração Militar, tem o de-
ver jurídico de implementar todas as 
promoções por antiguidade eventu-
almente cabíveis no interregno entre 
a data da publicação do ato de refor-
ma – Portaria DIRAP 2873⁄1RC, D.O.U. 
26⁄9⁄2000 (fls. 39) – e a data em que a 
parte agravante completou 54 anos – 
20⁄7⁄2014.

Cumulado com esse entendimen-
to, foi determinado no acórdão dos 
Embargos Infringentes que a perma-
nência no imóvel funcional está con-
dicionada a reimplantação da aposen-
tadoria integral – e isso quer dizer a 
reimplantação da aposentadoria com 
todas as promoções devidas (fls. 906-
907, e-STJ):

No que toca ao imóvel funcional, 
verifica-se que a embargada nasceu 
em 20⁄07⁄1960, tendo, na data desta Se-
ção, 55 anos, o que significa que será 
transferida ex officio para a reserva 
remunerada, por expressa disposição 
legal. Nessa situação, a jurisprudência 
deste TRF-1 tem entendimento consoli-
dado no sentido da impossibilidade de 
permanência da militar no imóvel fun-
cional, após a sua transferência para a 
reserva: 

(...) 
Entretanto, uma questão há der res-

saltada.
Essa ação foi ajuizada em 

21⁄08⁄2002, há longevos 14 anos, razão 
pela qual a jurisdicionada não pode 
ser prejudicada pela morosidade do 
próprio sistema judicial. O art. 5º do 
Novo CPC estatuiu que todo aquele 
que, de qualquer forma, participa do 
processo, deve agir com boa-fé e isso 
inclui o Poder Judiciário, o qual não 
pode simplesmente negar a pretensão 
da autora, em virtude do processo ter 
demorado tanto tempo para chegar 
ao fim (non venire contra factum pro-
prium ou proibição de comportamen-
tos contraditórios). (...) 

Ante o exposto, julgo parcialmente 
procedentes os Embargos Infringentes, 
para o exclusivo efeito de determinar a 
desocupação do imóvel funcional, no 

Essa ação foi ajuizada  
em 21⁄08⁄2002, razão pela 
qual a jurisdicionada não 

pode ser prejudicada 
pela morosidade do 

sistema judicial 
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prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
efetiva implantação da aposentadoria 
integral da embargada, deduzindo-se o 
pagamento da taxa de ocupação devida 
até a efetiva desocupação do imóvel.

À vista disso, é inconcebível dizer, 
como faz a União, que a agravada tem 
direito à aposentadoria integral apenas 
no posto de Cabo engajado. Prestigiar 
tal interpretação dos julgados da ori-
gem acentua, ainda mais, a indesculpá-
vel discriminação e os enormes prejuí-
zos pessoais e funcionais sofridos pela 
recorrida nos últimos 20 (vinte) anos 
em que vem tentando, agora com al-
gum êxito, anular a ilegalidade contra 
si praticada pelas Forças Armadas do 
Brasil.

De todo modo, em que pese o forte 
argumento de que o posto que cabe à re-
corrida já foi definido pela instância de 
origem, diante da insistência da União 
em defender que não é possível ascen-
der ao cargo de Subtenente⁄Suboficial 
sem participação em processo sele-
tivo aberto a civis e militares (e não 
por meio de promoção), razoável que 
a questão seja reanalisada no juízo 
competente para cumprir o julgado 
(art. 516, II, do CPC), que terá melho-
res condições, em ambiente de pleno 
contraditório, de avaliar que posto po-
deria ser alcançado pela recorrida se 
na ativa estivesse (Terceiro-Sargento 
ou Suboficial), sendo certo, contudo, 
que tal posto não é o de Cabo engajado 
(como impropriamente foi aposentada 
a autora). Evidentemente, até à decisão 
do referido juízo, a autora deve perma-
necer aposentada no posto definido na 
decisão das fls. 1046⁄1055 (Suboficial), 
vedado, ainda, qualquer desconto ou 
cobrança de multa pelo período de ocu-
pação do imóvel funcional.

5. Conclusão
Reputo correta a decisão anterior 

que, entre outros comandos relaciona-
dos ao posto da agravada e à ocupação 
do imóvel funcional por ela, conheceu 
do Agravo para não conhecer do Recur-
so Especial (fls. 1046-1.045, e-STJ), moti-
vo pelo qual deve ser  mantida.

Considerando-se a data de publica-
ção do acórdão da origem (9.6.2016 – fl. 
911, e-STJ), aplica-se ao caso o art. 85, § 
11, do CPC⁄2015, de modo que os honorá-
rios arbitrados na origem e devidos aos 

advogados da agravada são majorados 
em 15% do valor já fixado.

Diante do exposto, nos termos da 
fundamentação, nego provimento ao 
Agravo Interno.

É como voto. 

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA 
TURMA, ao apreciar o processo em epí-

grafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, negou 
provimento ao agravo interno, nos 
termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-
-Relator(a).”

Os Srs. Ministros Og Fernandes, 
Mauro Campbell Marques, Assusete 
Magalhães e Francisco Falcão votaram 
com o Sr. Ministro Relator. n

 Civil

COMÉRCIO ELETRÔNICO

670.202 FALTA DE ESTOQUE NÃO IMPEDE 
CONSUMIDOR DE EXIGIR ENTREGA DO PRODUTO 
ANUNCIADO

Superior Tribunal de Justiça
Recurso Especial n. 1872048/RS
Órgão Julgador: 3a. Turma
Fonte: DJ, 01.03.2021
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

EMENTA

Recurso Especial. Direito do Consumidor. Ação de obrigação de 
fazer. Comércio eletrônico. Compra e venda de mercadoria pela 
internet. Recursa ao cumprimento da oferta. Art. 35 do CDC. Ante-
cipação da tutela. Ausência de produto em estoque. Cumprimen-
to forçado da obrigação. Possibilidade. Provimento. 1. Cuida-se de 
ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, 
ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria 
adquirida pela internet, fundada na alegação de ausência de es-
toque do produto. 2. Recurso especial interposto em: 05⁄08⁄2019; 
conclusos ao gabinete em: 02⁄03⁄2020; aplicação do CPC⁄15. 3. O 
propósito recursal consiste em determinar se, diante da vincu-
lação do fornecedor à oferta, a alegação de ausência de produto 
em estoque é suficiente para inviabilizar o pedido do consumidor 
pelo cumprimento forçado da obrigação, previsto no art. 35, I, do 
CDC. 4. No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que 
se presumem em igualdades de condições, a proposta é uma fir-
me manifestação de vontade, que pode ser dirigida a uma pessoa 
específica ou ao público em geral, que somente vincula o propo-
nente na presença da firmeza da intenção de concreta de contra-
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tar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, 
caso contrário, mero convite à contratação. 5. Como os processos 
de publicidade e de oferta ao público possuem importância de-
cisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo 
em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no 
contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da 
formação da manifestação de vontade do consumidor e configura 
proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posterior-
mente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do 
CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de 
optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento 
forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o con-
trato, com direito à restituição de quantia eventualmente anteci-
pada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O 
CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio 
da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode 
determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado 
o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação 
de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua 
conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho 
a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiá-
veis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalen-
tes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da 
intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornece-
dor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao 
adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A im-
possibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no 
contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringi-
da exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipóte-
se em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, 
marca e modelo não é mais fabricada. 10. Na hipótese dos autos, o 
acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido 
às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar 
que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cum-
primento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes au-
tos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por 
unanimidade, dar provimento ao re-
curso especial nos termos do voto do(a) 
Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Mi-
nistros Paulo de Tarso Sanseverino, Ri-
cardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio 
Bellizze e Moura Ribeiro votaram com 
a Sra. Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 23 de fevereiro de 
2021(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora

RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY AN-
DRIGHI: 

Cuida-se de recurso especial inter-
posto por G. D. P., fundamentado na 
alínea “a” do permissivo constitucional.

Ação: de obrigação de fazer, com 
pedido de antecipação de tutela, ajui-
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proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posterior-
mente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do 
CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de 
optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento 
forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o con-
trato, com direito à restituição de quantia eventualmente anteci-
pada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O 
CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio 
da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode 
determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado 
o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação 
de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua 
conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho 
a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiá-
veis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalen-
tes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da 
intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornece-
dor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao 
adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A im-
possibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no 
contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringi-
da exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipóte-
se em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, 
marca e modelo não é mais fabricada. 10. Na hipótese dos autos, o 
acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido 
às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar 
que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cum-
primento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes au-
tos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por 
unanimidade, dar provimento ao re-
curso especial nos termos do voto do(a) 
Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Mi-
nistros Paulo de Tarso Sanseverino, Ri-
cardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio 
Bellizze e Moura Ribeiro votaram com 
a Sra. Ministra Relatora. 
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Cuida-se de recurso especial inter-
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zada pela recorrente em face de B2W 
COMPANHIA DIGITAL, em razão do 
descumprimento da entrega de merca-
doria adquirida pela internet, fundada 
na alegação de ausência de estoque do 
produto.

Decisão agravada: indeferiu o pedi-
do de antecipação dos efeitos da tutela 
ao fundamento de que, como o equi-
pamento se encontra indisponível no 
estoque da recorrida, o pedido de ante-
cipação da tutela pala entrega do bem 
contratado é inviável, motivo pelo qual 
determinou que a recorrente adequas-
se os pedidos da ação para a substitui-
ção do produto por outro da mesma 
espécie, nos termos do art. 18 do CDC.

Acórdão: deu parcial provimento 
ao agravo de instrumento interposto 
pela recorrente apenas para determi-
nar que a adequação do pedido fosse 
baseada nas hipóteses do art. 35, II e III, 
do CDC. 

Recurso especial: alega a violação 
do art. 35, I, do CDC. 

Sustenta, essencialmente, que, pelo 
princípio da vinculação à oferta, o for-
necedor de produtos e serviços deve 
cumprir com a obrigação nos exatos 
termos em que oferecida ao consu-
midor, não sendo excepcionado esse 
dever pela ausência de produto em 
estoque.

Requer, ao final, lhe seja garantida 
a possibilidade de exigir do fornecedor 
o cumprimento forçado da obrigação, 
como previsto no art. 35, I, do CDC.

É O RELATÓRIO.

VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY AN-
DRIGHI (Relator): 

O propósito recursal consiste em 
determinar se, diante da vinculação 
do fornecedor à oferta, a alegação de 
ausência de produto em estoque é su-
ficiente para inviabilizar o pedido do 
consumidor pelo cumprimento força-
do da obrigação, previsto no art. 35, I, 
do CDC.

Recurso especial interposto em: 
05⁄08⁄2019;

Conclusos ao gabinete em: 
02⁄03⁄2020; 

Aplicação do CPC⁄15.
1. DA OFERTA NO DIREITO CIVIL E 

NO DIREITO DO CONSUMIDOR

O contrato é fonte de obrigações 
porque, pelo princípio de sua força 
vinculante (pacta sunt servanda), as 
partes que assumem obrigação contra-
tual devem honrar com a manifestação 
de vontade proferida e se conduzirem 
pelo modo pelo qual se compromete-
ram.

De acordo com a disciplina geral do 
direito contratual, o contrato consen-
sual se torna perfeito e acabado quan-
do vontades coincidentes de duas ou 
mais partes se encontram, sendo carac-
terizado, assim, o acordo de vontades.

A declaração inicial, que vista susci-
tar o contrato, é denominada proposta 
ou oferta, e a coincidente, que vai ao 
seu encontro, assume o nome de acei-
tação.

No direito contratual clássico, fir-
mado entre pessoas que se presumem 
em igualdades de condições, a proposta 
é uma firme manifestação de vontade, 
que pode ser dirigida a uma pessoa es-
pecífica ou ao público em geral. 

Conforme pontua ORLANDO GO-
MES, “exige-se que [a proposta] seja 
inequívoca, precisa e completa, isto 
é, determinada de tal sorte que, em 
virtude da aceitação, se possa obter o 
acordo sobre a totalidade do contrato”, 
de modo que, em contraste, “não têm 
[...] caráter de proposta as comunica-
ções nas quais o declarante se mostra 
propenso apenas a realizar contratos, 
querendo simples aproximação” (Con-
tratos, 26ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 
2007, p. 73). 

Assim, “na sua configuração origi-
nal, com variações mínimas de sistema 
a sistema, exige-se que a oferta seja 
precisa (= autossuficiente, vale dizer, 
completa e inequívoca, sem vagueza ou 
incongruências, trazendo as cláusulas 
essenciais do contrato, pelo menos as 
relativas ao preço e à coisa), dirigida a 
seu destinatário (= declarada e, em al-

guns sistemas, como o argentino, com 
destinatário certo ou determinado) e 
firme (= séria, mesmo que com reservas, 
mas carreando, de qualquer maneira, 
a intenção inequívoca de obrigar-se)” 
(BENJAMIN, Antonio Herman de Vas-
concellos. Oferta e publicidade. In: 
BENJAMIN, Antonio Herman de Vas-
concellos (et. al.) Manual de direito do 
consumidor. 4ª. ed., São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012. p. 225).

Desse modo, à luz do direito contra-
tual clássico, somente se presentes os 
requisitos necessários é que a proposta 
obriga o proponente, enquanto correr o 
prazo para resposta, pois, na ausência 
da firmeza da intenção de concreta de 
contratar e da precisão do conteúdo do 
futuro contrato, configurar-se-ia um 
mero convite à contratação, que não 
vincula o proponente, nem se insere 
na disciplina contratual propriamente 
dita.

1.1. DA OFERTA NO DIREITO DO 
CONSUMIDOR

Antes do desenvolvimento do di-
reito consumerista e do CDC, à publi-
cidade negava-se o caráter de oferta 
e, por conseguinte, a possibilidade de 
vinculação contratual, sendo a oferta 
de consumo sempre apontada como 
puro (e contratualmente inofensivo e 
irrelevante) “convite a contratar”. 

Como, no entanto, os processos de 
publicidade e de oferta ao público pos-
suem importância decisiva no escoa-
mento da produção em um mercado 
de consumo em massa, ocorreu uma 
modificação significativa no enfrenta-
mento da noção e da relevância desses 
institutos, que hoje integram a própria 
disciplina contratual, vinculando o for-
necedor.

Assim, conforme dispõe o art. 30 
do CDC, a informação no contida na 
própria oferta é essencial à validade 
do conteúdo da formação da manifes-
tação de vontade do consumidor e con-
figura proposta, integrando efetiva e 
atualmente o contrato posteriormente 
celebrado com o fornecedor.

Por força desse dispositivo, na acep-
ção consumerista, oferta é, com senti-
do vinculante, qualquer informação ou 
publicidade dirigida pelo fornecedor 
de produtos ou serviços ao mercado 
de consumo, pois “é juridicamente ir-
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relevante qualquer atuação posterior 
do policitante [...] no sentido de limitar, 
reorganizar ou extinguir os resultados 
vinculantes do seu discurso, eficazes 
a partir do momento em que se deu a 
exteriorização (rectius, “exposição”, 
consoante o art. 29 do CDC)”, já que “a 
oferta publicitária é irretratável” (BEN-
JAMIN, Antonio Herman de Vascon-
cellos. Op. cit., p. 234, sem desta).

A oferta dirigira ao mercado de con-
sumo vincula, portanto o fornecedor 
de produtos e serviços e todos aqueles 
que se beneficiem da oferta, cabendo, 
assim, ao consumidor, em caso de recu-
sa, à sua escolha, na forma do art. 35 do 
CDC: a) exigir o cumprimento forçado 
da obrigação; b) aceitar um outro bem 
de consumo equivalente; c) rescindir 
o contrato já firmado, cabendo-lhe, 
ainda, a restituição do que já pagou, 
monetariamente atualizado, e perdas e 
danos (inclusive danos morais). 

2. DA RECUSA À OFERTA E DAS 
OPÇÕES DO CONSUMIDOR

Como se infere do art. 35 do CDC, a 
oferta veiculada obriga o fornecedor 
do serviço ao seu cumprimento, sob 
pena do consumidor optar, alternativa-
mente e a sua livre escolha, pelo cum-
primento forçado da obrigação, aceitar 
outro produto, ou rescindir o contrato, 
com direito à restituição de quantia 
eventualmente antecipada, moneta-
riamente atualizada, somada a perdas 
e danos.

Realmente, a escolha cabe livremen-
te ao consumidor, não sendo imposta, 
em qualquer momento, a preferência 
por qualquer das opções, sobretudo 
pela resolução do contrato por inadim-
plemento e a sua conversão em perdas 
e danos. 

Trata-se, com efeito, segundo res-
salta a doutrina, de alternativas dis-
posta à livre escolha do consumidor, 
porquanto “a opção por qualquer das 
hipóteses previstas é feita sem que o 
consumidor tenha de apresentar qual-
quer justificativa ou fundamento”, pois 
“é um querer pelo simples querer ma-
nifestado” (NUNES, Rizzatto. Curso de 
Direito do Consumidor. 12ª ed., São Pau-
lo: Saraiva Educação, 2018, livro digital).

2.1. DO CUMPRIMENTO FORÇADO 
DA OBRIGAÇÃO (ART. 35, I, DO CDC) 
E DA EQUIVALÊNCIA ENTRE AS 

ALTERNATIVAS À DISPOSIÇÃO DO 
CONSUMIDOR

Há no CDC, no entanto, uma nítida 
prevalência ao cumprimento específi-
co da obrigação, sobretudo quando se 
trata da recusa à oferta, tendo o códi-
go buscado garantir ao consumidor os 
meios de efetivação das opções previs-
tas no art. 35 do CDC.

Realmente, quanto ao ponto, a dou-
trina ressalta que, diante da previsão 
dos arts. 48 e 84 do CDC, “aqui se afas-
tando do CC – que concede, como remé-
dio, no caso de inadimplemento da poli-
citação, a resolução em perdas e danos 
–, o CDC orienta-se pela regra da execu-
ção específica, ‘pela qual o que se busca 
é o efetivo cumprimento dos termos da 
oferta’” (BENJAMIN, Antonio Herman 
de Vasconcellos (et. al.). Código brasilei-
ro de defesa do consumidor: comenta-
do pelos autores do anteprojeto. 10ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 301, sem 
destaque no original).

Com efeito, o CDC consagrou ex-
pressamente o princípio da preserva-
ção dos negócios jurídicos, segundo o 
qual “o juiz poderá determinar qual-
quer providência que o caso mereça, a 
fim de que seja assegurado o resultado 
prático equivalente ao adimplemento 
da obrigação de fazer”, pois “não quer o 
Código a resolução em perdas e danos”, 
razão pela qual “a solução de extinção 
do contrato [é] a ultima ratio, o último 
caminho a ser percorrido” (TARTUCE, 
Flávio. NEVES, Daniel Amorim As-
sumpção. Manual de Direito do Consu-
midor. Vol. único, 5ª ed., Rio de Janeiro, 
Forense, 2016, livro digital, sem desta-
que no original).

Assim, por força da prevalência da 
preservação dos negócios jurídicos, a 
doutrina identifica duas formas de re-
alização do princípio da vinculação do 
fornecedor à oferta: a) “se o fornecedor 
deixar de cumprir a oferta ou publicida-

de, ou, ainda, se não tiver condições de 
cumprir o que prometeu, o consumidor 
poderá escolher entre o cumprimento 
forçado da obrigação e a aceitação de 
outro bem de consumo”; e b), “se o con-
trato já tiver sido concluído, deixando, 
contudo de mencionar algum elemento 
previsto na oferta ou publicidade, é líci-
to ao consumidor exigir a sua rescisão, 
com restituição da quantia paga, mais 
perdas e danos” (BENJAMIN, Antônio 
Herman de Vasconcellos (et. al.). Op. 
Cit., p. 301, sem destaque no original).

2.2. DA EQUIVALÊNCIA ENTRE AS 
OPÇÕES COLOCADAS À DISPOSI-
ÇÃO DO CONSUMIDOR

As opções do art. 35 do CDC são in-
tercambiáveis e produzem, para o con-
sumidor, efeitos práticos equivalentes 
ao adimplemento.

Com efeito, no inciso I do citado art. 
35, o CDC dá ao consumidor a prerroga-
tiva de exigir o cumprimento da oferta. 
Se houver recusa, pode-se, por força do 
art. 84, impor ao fornecedor o cumpri-
mento da obrigação de fazer, conce-
dendo tutela específica que assegure o 
adimplemento.

Na hipótese do inciso II do art. 35, “o 
fornecedor se recusa ao cumprimento 
da oferta, mas oferece outro produto ou 
serviço no lugar do ofertado”, hipótese 
na qual, “o consumidor pode aceitar 
outro produto ou serviço equivalente” 
(NUNES, Rizzatto. Op. cit. Livro digital, 
sem destaque no original).

Nessa situação, portanto, em com-
plemento à previsão do inciso I, que 
garante o direito do consumidor de exi-
gir o cumprimento da oferta, prevê-se 
a possibilidade, no inciso II, de aceitar 
uma proposta alternativa formulada 
pelo fornecedor, se acaso considerar 
que é satisfatória à pretensão manifes-
tada quando da celebração do contrato, 
e ao seu exclusivo juízo.

Por fim, o inciso III do art. 35 permi-
te ao consumidor optar pela rescisão 
do contrato somada às perdas e danos.

Essas perdas e danos equivalem, no 
mercado de consumo de massa, ao pre-
juízo gerado pela não entrega da pres-
tação (produto ou serviço), circunstân-
cias nas quais, existindo o produto em 
produção e à venda por outro revende-
dor, o consumidor “adquire o [produto 
ou serviço] no concorrente e pede como 
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indenização o valor correspondente 
à diferença [...] que foi oferecida, mas 
não cumprida” (NUNES, Rizzatto. Op. 
cit. Livro digital, sem destaque no ori-
ginal).

Como se vê, todas as opções previs-
tas no art. 35 do CDC guardam relação 
com a satisfação da intenção valida-
mente manifestada pelo consumidor 
ao aderir à oferta do fornecedor, por 
meio da previsão de resultados práti-
cos equivalentes ao adimplemento da 
obrigação de fazer ofertada ao público.

3. DA COMPRA E VENDA DE PRO-
DUTO AUSENTE NO ESTOQUE DO 
FORNECEDOR

Como forma de ressaltar a equiva-
lência entre as opções postas à dispo-
sição da vontade livre do consumidor, 
deve-se ressaltar que, em relação ao ob-
jeto da contratação, a doutrina ressalta 
que o contrato é fonte de obrigações, 
razão pela qual seus efeitos são relati-
vos, limitados às prestações que foram 
estipuladas pelas partes. 

Quanto ao objeto do contrato de 
compra e venda, portanto, ORLANDO 
GOMES ressalta que nossa legislação 
não atribui ao citado contrato eficácia 
real, mas somente pessoal, de forma 
que, na compra e venda, a prestação é 
de entregar coisa; o conteúdo do con-
trato é, por conseguinte, a obrigação de 
dar, consistindo a transferência da pro-
priedade uma consequência, na hipóte-
se de bens móveis, de um fato posterior, 
da tradição. Com efeito:

Em relação ao objeto, o efeito fun-
damental do contrato é criar obriga-
ções. Uma vez perfeito e acabado, as 
partes ficam adstritas ao cumprimento 
das obrigações contraídas. A relação 
jurídica estabelecida é de natureza pes-
soal, surgindo para o contratante a pre-
tensão de exigir do outro as prestações 
prometidas. As obrigações nascidas do 
contrato são de dar, fazer, ou não fazer, 
e, portanto, as prestações são de coisas 
ou de fatos, mas, embora a obrigação 
contratual tenha como objeto a entre-
ga de determinado bem, permanece o 
efeito pessoal do contrato consistente 
apenas no direito do credor a exigir do 
devedor que faça a entrega e, no caso 
de recusa, que pague perdas e danos. O 
contrato não produz, assim, efeitos re-
ais, isto é, translativos da propriedade 

e dos jura in re aliena. No de compra 
e venda, por exemplo, obriga-se o ven-
dedor a transferir o domínio de certa 
coisa, mas não o transmite por efeito 
do contrato, visto que, entre nós, a pro-
priedade se transfere somente por um 
modo de aquisição. O contrato serve 
apenas de titulus adquirendi (GOMES, 
Orlando. Contratos. p. 200, sem desta-
que no original).

Nesse sentido, é preciso, portan-
to, observar que a compra e venda é o 
contrato pelo qual uma das partes se 
obriga a transferir a propriedade de 
uma coisa à outra, recebendo, em con-
traprestação, determinada soma de di-
nheiro ou valor fiduciário equivalente. 

Dessa forma, em nosso ordenamen-
to, a compra e venda possui efeitos ex-
clusivamente obrigacionais e, por isso, 
o referido contrato é classificado como 
simplesmente consensual, haja vista 
bastar o acordo de vontades sobre a 
coisa e o preço para se tomar perfeita e 
acabada, independentemente da entre-
ga da coisa para sua perfeição.

Nessa linha, embora, segundo a 
doutrina, “a inexistência do objeto 
impli[que], em tese, obstaculizar a for-
mação do contrato, já que este forço-
samente há de ter sobre que incidir”, de 
forma que a “venda de coisa inexistente 
[seria] nula”. (PEREIRA, Caio Mário. 
Instituições de Direito Civil, Vol. III, 
Contratos, 21ª ed., Rio de Janeiro: Foren-
se, 2017, p. 77), a citada inexistência da 
coisa do objeto da prestação, na com-
pra e venda, deve, contudo, ser enten-
dida como a sua inexistência absoluta, 
dificilmente verificável no mercado de 
consumo e de produção em massa.

Por essa razão, a única hipótese que 
autorizaria a exclusão da opção pelo 
cumprimento forçado da obrigação 
seria aquela na qual “não há estoque e 
não haverá mais, pois aquela espécie, 
marca e modelo não é mais fabricada” 

(NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do 
Consumidor. 12ª ed., São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018, livro digital, sem desta-
que no original).

Assim, a possibilidade ou não do 
cumprimento da escolha formulada 
livremente pelo consumidor deve ser 
aferida à luz da boa-fé objetiva, de for-
ma que, sendo possível ao fornecedor 
cumprir com a obrigação, entregando 
ao consumidor o produto anunciado, 
ainda que obtendo-o por outros meios, 
como o adquirindo de outros revende-
dores, não há razão para se eliminar a 
opção pelo cumprimento forçado da 
obrigação. 

4. DA HIPÓTESE CONCRETA
Na hipótese concreta, o Tribunal 

de origem reformou parcialmente a 
decisão do primeiro grau de jurisdição 
para impor à consumidora recorrente o 
ônus de adequar seu pedido às hipóte-
ses dos arts. 35, II ou III, do CDC.

Consignou, a respeito do tema, que 
“a ausência do produto no estoque da 
demandada inviabiliza a obrigação de 
entrega, ou seja, inviabiliza o cumpri-
mento forçado da obrigação” porquan-
to “mostra-se impossível, a princípio, o 
pedido de entrega de produto não exis-
tente no estoque” (e-STJ, fls. 79-80). 

Ao assim decidir, o Tribunal de ori-
gem afastou-se das disposições consu-
meristas a respeito do tema.

Com efeito, como demonstrado, a 
oferta vincula o fornecedor de produ-
tos, que, por meio dessa manifestação, 
se obriga a entregar o produto ou servi-
ço nas condições específicas em que a 
ofereceu ao mercado de consumo.

Caso recusado o cumprimento da 
oferta, o art. 35 do CDC prevê opções 
cuja escolha cabe exclusiva e livre-
mente ao consumidor, que deve aferir, 
segundo seus interesses, qual a forma 
que será obtido o resultado equiva-
lente ao adimplemento, não havendo, 
assim, como se impor ao consumidor 
a eleição de uma alternativa específica.

Ressalte-se, ademais, que o mero fato 
de o fornecedor do produto não o pos-
suir em estoque no momento da con-
tratação não é condição suficiente para 
eximi-lo do cumprimento forçado da 
obrigação, haja vista que essa circuns-
tância, por si mesma, não evidencia que 
o produto não mais estaria disponível 
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no mercado e que, portanto, o adimple-
mento da obrigação de fazer de entregá-
-lo ao consumidor seria impossível.

Dessa forma, merece reforma, no 
ponto, o acórdão recorrido, para que 
se afaste a imposição de adequação de 
seu pedido aos incisos II e III do art. 35 
do CDC, reconhecendo-se a possibili-
dade de ser exigido o cumprimento for-
çado da obrigação, na forma do inciso 
I do CDC.

6. CONCLUSÃO
Forte nessas razões, DOU PROVI-

MENTO ao recurso especial para defe-
rir a antecipação de tutela postulada e 
determinar o retorno dos autos ao pri-
meiro grau de jurisdição, com o prosse-

guimento da ação nos termos do art. 35, 
I, do CDC.

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA 
TURMA, ao apreciar o processo em epí-
grafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu 
provimento ao recurso especial, nos 
termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) 
Relator(a).

Os Srs. Ministros Paulo de Tar-
so Sanseverino (Presidente), Ricardo 
Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Belli-
zze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 
Ministra Relatora. n

mera lavratura de boletim de 
ocorrência, por iniciativa de 
quem se declara proprietário 
de imóvel litigioso, não é ca-
paz de, por si só, interromper 
a prescrição aquisitiva. 5. Re-
curso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que 
são partes as acima indicadas, decide a 
Terceira Turma, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso especial, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Belli-
zze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e 
Paulo de Tarso Sanseverino (Presiden-
te) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 09 de março de 
2021(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA 

Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

Trata-se de recurso especial inter-
posto por R. M. G. E OUTROS, funda-
mentado no art. 105, inciso III, alíneas 
“a” e “c”, da Constituição Federal, con-
tra acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Mato Grosso do Sul, assim 
ementado:

“Apelações cíveis – Reivindicatória 
– Requisitos preenchidos – Exceção de 
usucapião não comprovada – Recur-
sos não providos. Havendo prova da 
propriedade, a posse injusta do réu e a 
perfeita caracterização do bem, proce-
de o pedido reivindicatório. Inviável o 
acolhimento da exceção de usucapião 
em face da ausência dos requisitos au-
torizadores. Restando comprovados as 
benfeitorias e seu valor, devem ser in-
denizados” (fl. 179 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos 
foram rejeitados (fls. 225⁄229 e-STJ).

No recurso especial, além de diver-
gência jurisprudencial, os recorrentes 
apontam violação dos seguintes dispo-
sitivos legais com as respectivas teses:

(i) arts. 550 e 551 do Código Civil de 
1916, pois o tribunal entendeu que, “a 
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de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo 
título como requisito necessário ao reconhecimento da usuca-
pião ordinária. 3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva 
somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel 
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despeito de configurado o decurso do 
prazo de 10 anos, o compromisso de 
compra e venda do imóvel, não registra-
do, não seria hábil a configurar a usuca-
pião ordinária” (fls. 253⁄254 e-STJ), e

(ii) arts. 219, caput, do Código de Pro-
cesso Civil de 2015 e 202 do Código Civil 
de 2002, ao argumento de que o acórdão 
recorrido teria considerado interrom-
pida a prescrição aquisitiva em virtude 
do ajuizamento de ação de imissão na 
posse que transcorreu sem a citação 
dos recorrentes, e que, ao final, foi ex-
tinta sem julgamento do mérito.

O dissídio jurisprudencial aponta 
como paradigmas o acórdão do REsp 
nº 652.449⁄SP da Terceira Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça e o julgado 
oriundo da Apelação Cível nº 0172339-
19.2010.8.26.0000, analisada pelo Tribu-
nal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ao final, pleiteiam o reconhecimen-
to da usucapião, “em razão do compro-
misso de compra e venda ser título 
hábil a embasá-lo”, embora não regis-
trado, “bem como diante da ausência 
de interrupção do prazo prescricional” 
(fl. 272 e-STJ).

Em contrarrazões, a parte adversa 
requereu o não conhecimento do apelo 
(fls. 323⁄330 e-STJ) que, a princípio, foi 
inadmitido, dando ensejo à interposi-
ção do agravo em recurso especial.

O agravo foi conhecido para negar 
provimento ao recurso especial em 
virtude do óbice da Súmula nº 7⁄STJ 
(fls. 379⁄387, e-STJ). No entanto, após a 
interposição de agravo interno, tal de-
cisão foi reconsiderada a fim de melhor 
analisar o mérito da questão (fls. 411⁄412 
e-STJ).

É o relatório.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.584.447 – 

MS (2014⁄0279953-4)

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

O acórdão impugnado pelo presen-
te recurso especial foi publicado na vi-
gência do Código de Processo Civil de 
1973 (Enunciados Administrativos nºs 
2 e 3⁄STJ).

A insurgência merece prosperar.
1. Histórico da demanda
Cuida-se, na origem, de ação reivin-

dicatória proposta em 3⁄2⁄2009 pelos 

recorridos, A. C. e N. M. da C. C., com o 
intuito de reaver o imóvel denominado 
“Fazenda Casa Branca” sobre o qual 
alegam possuir direito de propriedade 
advindo da arrematação do bem junto 
ao Banco Bradesco.

Os recorrentes, em defesa, susten-
taram a usucapião, alegando que, em 
2007, receberam o imóvel como doação 
de seu genitor, sr. I. G., que ocupava a 
área desde 1988 quando celebrou escri-
tura pública de cessão de posse com o 
antigo proprietário, sr. O. B. Afirmaram 
que, em 1990, os dois teriam pactuado 
compromisso de compra e venda que 
ainda não foi registrado na matrícula 
do imóvel.

O juízo singular proferiu sentença 
de procedência à ação reivindicatória, 
fixando indenização aos recorrentes 
pelas benfeitorias realizadas no valor 
de R$ 55.929,68 (cinquenta e cinco mil, 
novecentos e vinte e nove reais e ses-
senta e oito centavos).

O tribunal local, por maioria, negou 
provimento às apelações, com base nos 
seguintes fundamentos e fatos:

i) embora comprovada a existência 
de instrumento particular de compro-
misso de compra e venda, celebrado em 
26⁄9⁄1990, o documento não foi levado a 
registro, sendo inoponível contra ter-
ceiros, motivo pelo qual não pode ser 
utilizado para caracterizar o requisito 
do justo título necessário à configura-
ção da usucapião ordinária, e

ii) não foi verificada a posse mansa e 
pacífica, pois, em 6⁄12⁄2004, foi ajuizada 
ação de imissão na posse contra o sr. I. 
Apesar de ele não ter sido citado e de o 
feito ter sido extinto, entendeu-se que 
houve a ciência de que a posse estava 
sendo contestada, pois o autor da men-
cionada ação – terceiro não integrante 
da presente lide – também registrou 
boletim de ocorrência relatando episó-
dio em que foi impedido de entrar no 

terreno diante da posse exercida pelo 
sr. I. e seu filho R.

O voto vencido, por sua vez, decla-
rou a usucapião, reconhecendo a posse 
inconteste dos ora recorrentes desde 
o ano de 1988 quando foi assinado ins-
trumento de cessão de posse pelo sr. 
Isidoro e o antigo proprietário, sr. O. B. 
Destacou, ainda, que a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça enten-
de ser inviável a interrupção do prazo 
da prescrição aquisitiva em virtude de 
ação que foi extinta sem resolução do 
mérito.

2. Da violação dos arts. 550 e 551 do 
Código Civil de 1916

No que diz respeito à alegada vio-
lação dos arts. 550 e 551 do Código Ci-
vil de 1916, a irresignação consiste em 
questionar se a falta de registro de 
promessa de compra e venda é apta a 
descaracterizar o justo título como re-
quisito necessário à configuração da 
usucapião ordinária.

Na hipótese, o tribunal de origem, 
por maioria, compreendeu que a au-
sência de registro – por ser condição 
essencial para a oponibilidade do di-
reito de propriedade perante terceiros 
– inviabiliza o reconhecimento do justo 
título previsto no art. 551 do Código Ci-
vil de 1916 (correspondente ao art. 1.242 
do Código Civil de 2002).

A propósito, confira-se o seguinte 
fragmento do acórdão recorrido, ora 
transcrito na parte que interessa:

“(...)
Apesar da existência do Instrumen-

to Particular de Compromisso de Com-
pra e Venda celebrado em 26⁄09⁄1990 (f. 
1.938-9), mediante o qual Isidoro teria 
adquirido o imóvel de O., este docu-
mento nunca foi levado a registro, não 
podendo ser oposto contra terceiros. 
(...) não prospera a tese de 10 anos en-
tre presentes ou de 15 entre ausentes, 
porque não possuem título registrado, 
descaracterizando a existência de justo 
título (...)”. (fls. 184⁄185 e-STJ – grifou-se)

Tais conclusões não merecem pros-
perar, pois vão de encontro ao próprio 
conceito de justo título definido como 
“o ato jurídico, em tese, hábil a transfe-
rir o domínio ou a posse, mas que, em 
concreto, não produz esse efeito em 
razão de algum vício em sua constitui-
ção” (TEPEDINO, Gustavo; MONTEI-

A irresignação consiste  
em questionar se a  
falta de registro de  

promessa de compra  
e venda é apta a 

descaracterizar o justo título 
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RO FILHO, Carlos E. do R.; RENTERIA, 
Pablo. Direitos Reais. Fundamentos do 
Direito Civil. Volume 5. 1ª edição. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020, pág. 51).

De fato, o justo título, na usucapião 
ordinária, pressupõe a existência de 
uma falha – no caso, a ausência de re-
gistro – que o decurso do tempo trata 
de sanar, se presentes os demais requi-
sitos previstos pelo art. 551 do Código 
Civil de 1916 ou 1.242 do Código Civil de 
2002. Por isso, como ensina Pontes de 
Miranda, “é absurdo exigir-se para o 
usucapião título justo transcrito e boa-
-fé”, pois o título registrado já transfere 
a propriedade, sendo desnecessário fa-
lar-se em qualquer forma de usucapião 
(Volume nº 11, § 1197).

Nesse mesmo sentido,
“(...) a exigência de transcrição ou 

registro do título acarretaria a quase 
impossibilidade da utilização prática 
da usucapião ordinária prevista no 
art. 1.242 do vigente Código Civil (cor-
respondente, parcialmente, ao art. 551 
do Código anterior), com evidente de-
satenção ao espírito daquela norma, 
que é, exatamente, o de converter em 
situação de direito situações de fato, no 
tocante à posse, já de longa data consti-
tuídas (dez ou cinco anos, conforme o 
caso)” (SALLES, José Carlos de Moraes. 
Usucapião de bens imóveis e móveis. 7ª 
edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, pág. 125)

A doutrina, aliás, por meio do Enun-
ciado nº 86 aprovado na I Jornada de 
Direito Civil, consolidou tal entendi-
mento ao dispor que “a expressão ‘justo 
título’ contida nos arts. 1.242 e 1.260 do 
Código Civil abrange todo e qualquer 
ato jurídico hábil, em tese, a transferir 
a propriedade, independentemente de 
registro” (grifou-se).

A jurisprudência, por sua vez, paci-
ficou que “o contrato de promessa de 
compra e venda constitui justo título 
apto a ensejar a aquisição da proprie-
dade por usucapião”, conforme redação 
da Jurisprudência em Teses nº 133. No 
tocante, especificamente, ao compro-
misso de compra e venda não regis-
trado, a Quarta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça admite se tratar de 
documento apto a configurar o requisi-
to do justo título demandado na usuca-
pião ordinária:

“Processual Civil. Agravo interno no 
agravo em recurso especial. Compro-
misso de compra e venda não registra-
do. Ausência de impugnação de todos 
os fundamentos do acórdão recorrido. 
Súmula n. 283⁄STF. Reavaliação do con-
trato e do conjunto fático-probatório 
dos autos. Inadmissibilidade. Incidên-
cia das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Decisão 
mantida. 1. ‘Esta Corte Superior reco-
nhece como justo título, hábil a demons-
trar a posse, o instrumento particular 
de compromisso de compra e venda, 
ainda que desprovido de registro. A pro-
messa de compra e venda gera efeitos 
obrigacionais, não dependendo, para 
sua eficácia e validade, de ser formali-
zada em instrumento público’ (AgInt 
no REsp 1325509⁄PE, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
15⁄12⁄2016, DJe 06⁄02⁄2017).  2. O recurso 
especial que não impugna fundamen-
to do acórdão recorrido suficiente para 
mantê-lo não deve ser admitido, a teor 

da Súmula n. 283⁄STF. 3. O recurso espe-
cial não comporta exame de questões 
que impliquem interpretação de cláu-
sula contratual ou incursão no contex-
to fático-probatório dos autos, a teor 
do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do 
STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de 
origem concluiu pela inexistência de ví-
cios no instrumento contratual. Alterar 
essa conclusão demandaria reexame de 
matéria fática, vedado em recurso espe-
cial. 5. Agravo interno a que se nega pro-
vimento” (AgInt no AREsp 202.871⁄MS, 
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FER-
REIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
3⁄4⁄2018, DJe 16⁄4⁄2018 – grifou-se). 

“Direito das coisas. Recurso espe-
cial. Usucapião. Imóvel objeto de pro-
messa de compra e venda. Instrumento 
que atende ao requisito de justo título 
e induz a boa-fé do adquirente. Execu-
ções hipotecárias ajuizadas pelo credor 

em face do antigo proprietário. Inexis-
tência de resistência à posse do autor 
usucapiente. Hipoteca constituída pelo 
vendedor em garantia do financiamen-
to da obra. Não prevalência diante da 
aquisição originária da propriedade. 
Incidência, ademais, da Súmula n. 308. 
1. O instrumento de promessa de com-
pra e venda insere-se na categoria de 
justo título apto a ensejar a declaração 
de usucapião ordinária. Tal entendi-
mento agarra-se no valor que o próprio 
Tribunal – e, de resto, a legislação civil 
– está conferindo à promessa de com-
pra e venda. Se a jurisprudência tem 
conferido ao promitente comprador o 
direito à adjudicação compulsória do 
imóvel independentemente de registro 
(Súmula n. 239) e, quando registrado, 
o compromisso de compra e venda foi 
erigido à seleta categoria de direito real 
pelo Código Civil de 2002 (art. 1.225, in-
ciso VII), nada mais lógico do que consi-
derá-lo também como ‘justo título’ apto 
a ensejar a aquisição da propriedade 
por usucapião. 2. A própria lei presume 
a boa-fé, em sendo reconhecido o justo 
título do possuidor, nos termos do que 
dispõe o art. 1.201, parágrafo único, do 
Código Civil de 2002: ‘O possuidor com 
justo título tem por si a presunção de 
boa-fé, salvo prova em contrário, ou 
quando a lei expressamente não ad-
mite esta presunção’. 3. Quando a lei 
se refere a posse “incontestada”, há 
nítida correspondência com as causas 
interruptivas da prescrição aquisitiva, 
das quais é exemplo clássico a citação 
em ação que opõe resistência ao pos-
suidor da coisa, ato processual que 
possui como efeito imediato a inter-
rupção da prescrição (art. 219, CPC). 
Por esse raciocínio, é evidente que os 
efeitos interruptivos da citação não al-
cançam a posse de quem nem era parte 
no processo. Assim, parece óbvio que o 
ajuizamento de execução hipotecária 
por credores contra o proprietário do 
imóvel, por não interromper o prazo 
prescricional da usucapião, não cons-
titui resistência à posse ad usucapio-
nem de quem ora pleiteia a prescrição 
aquisitiva. (...). 8. Recurso especial co-
nhecido e provido.”(REsp 941.464⁄SC, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 24⁄4⁄2012, 
DJe 29⁄6⁄2012 – grifou-se)

O recurso especial não 
comporta exame de 
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interpretação de cláusula 
contratual ou incursão no 
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A Terceira Turma, no ano de 2009, 
por ocasião do julgamento do Recurso 
Especial nº 652.449⁄SP – do qual parti-
ciparam os ministros Massami Uye-
da (Relator) e Sidnei Beneti, Ministra 
Nancy Andrighi e os Desembargadores 
Convocados Vasco Della Giustina e 
Paulo Furtado – também já se posicio-
nou no mesmo sentido:

“Recurso especial – Ação reivindi-
catória – Improcedência – Prescrição 
aquisitiva – Configuração – Posse lon-
geva, pacífica e ininterrupta por mais 
de quinze anos (no mínimo), originá-
ria de justo título – recurso especial 
provido. I – A usucapião, forma de 
aquisição originária da propriedade, 
caracterizada, dentre outros requisi-
tos, pelo exercício inconteste e inin-
terrupto da posse, tem o condão, caso 
configurada, de prevalecer sobre a 
propriedade registrada, não obstan-
te seus atributos de perpetuidade e 
obrigatoriedade, em razão da inércia 
prolongada do proprietário de exercer 
seus direitos dominiais. Não por outra 
razão, a configuração da prescrição 
aquisitiva enseja a improcedência da 
ação reivindicatória do proprietário 
que a promove tardiamente; II – A fun-
damentação exarada pelo Tribunal 
de origem no sentido de que o título 
que conferira posse à ora recorrente 
somente se revelaria justo em relação 
às partes contratantes, mas injusto 
perante àquele que possui o registro, 
carece de respaldo legal, pois tal asser-
tiva, caso levada a efeito, encerraria 
a própria inocuidade do instituto da 

usucapião (ordinária); III – Por justo 
título, para efeito da usucapião ordi-
nária, deve-se compreender o ato ou 
fato jurídico que, em tese, possa trans-
mitir a propriedade, mas que, por lhe 
faltar algum requisito formal ou in-
trínseco (como a venda a non domino), 
não produz tal efeito jurídico. Tal ato 
ou fato jurídico, por ser juridicamente 
aceito pelo ordenamento jurídico, con-
fere ao possuidor, em seu consciente, a 
legitimidade de direito à posse, como 
se dono do bem transmitido fosse 
(“cum animo domini”); IV – O contrato 
particular de cessão e transferência de 
direitos e obrigações de instrumento 

particular de compra e venda, o qual 
originou a longeva posse exercida pela 
ora recorrente, para efeito de compro-
vação da posse, deve ser reputado 
justo título; V – Ainda que as posses 
anteriores não sejam somadas com 
a posse exercida pela ora recorrente, 
o que contraria o disposto no artigo 
552 do Código Civil de 1916 (ut REsp 
171.204⁄GO, Rel. Min. Aldir Passarinho 
Junior, Quarta Turma, DJ 01.03.2004), 
vê-se que o lapso de quinze anos fora 

inequivocamente atingido; VI – Escla-
reça-se que o acolhimento da tese de 
defesa, estribada na prescrição aquisi-
tiva, com a consequente improcedên-
cia da reivindicatória, de forma algu-
ma, implica a imediata transcrição do 
imóvel em nome da prescribente, ora 
recorrente, que, para tanto, deverá, 
por meio de ação própria, obter o re-
conhecimento judicial que declare a 
aquisição da propriedade. VII – Recur-
so Especial provido” (REsp 652.449⁄SP, 
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TER-
CEIRA TURMA, julgado em 15⁄12⁄2009, 
DJe 23⁄3⁄2010 – grifou-se).

Desse modo, o entendimento deve 
ser ratificado.

Isso porque embora o compromis-
so de compra e venda desprovido de 
registro “não seja, prima facie, apto a 
transferir o domínio, constitui um tí-
tulo em potência, que pode gerar o ato 
de transferência por adjudicação com-
pulsória, ou mesmo pela declaração de 
vontade por substituição judicial do 
art. 501 do CPC⁄2015” (MEDINA, José Mi-
guel Garcia, ARAÚJO, Fábio Caldas de. 
Código Civil Comentado. 2ª edição em 
e-book baseada na 3ª edição impressa. 
São Paulo: Editora Thomson Reuters 
Brasil, 2020).

Sendo assim, no caso concreto, o 
instrumento de promessa de compra 
e venda firmado pelo sr. Isidoro com 
o antigo proprietário, em 1990, mesmo 
que não registrado, constitui docu-
mento apto a caracterizar o requisito 
do justo título necessário para a usuca-
pião ordinária.

A configuração da 
prescrição aquisitiva 

enseja a improcedência 
da ação reivindicatória 
do proprietário que a 
promove tardiamente 
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A Terceira Turma, no ano de 2009, 
por ocasião do julgamento do Recurso 
Especial nº 652.449⁄SP – do qual parti-
ciparam os ministros Massami Uye-
da (Relator) e Sidnei Beneti, Ministra 
Nancy Andrighi e os Desembargadores 
Convocados Vasco Della Giustina e 
Paulo Furtado – também já se posicio-
nou no mesmo sentido:

“Recurso especial – Ação reivindi-
catória – Improcedência – Prescrição 
aquisitiva – Configuração – Posse lon-
geva, pacífica e ininterrupta por mais 
de quinze anos (no mínimo), originá-
ria de justo título – recurso especial 
provido. I – A usucapião, forma de 
aquisição originária da propriedade, 
caracterizada, dentre outros requisi-
tos, pelo exercício inconteste e inin-
terrupto da posse, tem o condão, caso 
configurada, de prevalecer sobre a 
propriedade registrada, não obstan-
te seus atributos de perpetuidade e 
obrigatoriedade, em razão da inércia 
prolongada do proprietário de exercer 
seus direitos dominiais. Não por outra 
razão, a configuração da prescrição 
aquisitiva enseja a improcedência da 
ação reivindicatória do proprietário 
que a promove tardiamente; II – A fun-
damentação exarada pelo Tribunal 
de origem no sentido de que o título 
que conferira posse à ora recorrente 
somente se revelaria justo em relação 
às partes contratantes, mas injusto 
perante àquele que possui o registro, 
carece de respaldo legal, pois tal asser-
tiva, caso levada a efeito, encerraria 
a própria inocuidade do instituto da 

usucapião (ordinária); III – Por justo 
título, para efeito da usucapião ordi-
nária, deve-se compreender o ato ou 
fato jurídico que, em tese, possa trans-
mitir a propriedade, mas que, por lhe 
faltar algum requisito formal ou in-
trínseco (como a venda a non domino), 
não produz tal efeito jurídico. Tal ato 
ou fato jurídico, por ser juridicamente 
aceito pelo ordenamento jurídico, con-
fere ao possuidor, em seu consciente, a 
legitimidade de direito à posse, como 
se dono do bem transmitido fosse 
(“cum animo domini”); IV – O contrato 
particular de cessão e transferência de 
direitos e obrigações de instrumento 

particular de compra e venda, o qual 
originou a longeva posse exercida pela 
ora recorrente, para efeito de compro-
vação da posse, deve ser reputado 
justo título; V – Ainda que as posses 
anteriores não sejam somadas com 
a posse exercida pela ora recorrente, 
o que contraria o disposto no artigo 
552 do Código Civil de 1916 (ut REsp 
171.204⁄GO, Rel. Min. Aldir Passarinho 
Junior, Quarta Turma, DJ 01.03.2004), 
vê-se que o lapso de quinze anos fora 

inequivocamente atingido; VI – Escla-
reça-se que o acolhimento da tese de 
defesa, estribada na prescrição aquisi-
tiva, com a consequente improcedên-
cia da reivindicatória, de forma algu-
ma, implica a imediata transcrição do 
imóvel em nome da prescribente, ora 
recorrente, que, para tanto, deverá, 
por meio de ação própria, obter o re-
conhecimento judicial que declare a 
aquisição da propriedade. VII – Recur-
so Especial provido” (REsp 652.449⁄SP, 
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TER-
CEIRA TURMA, julgado em 15⁄12⁄2009, 
DJe 23⁄3⁄2010 – grifou-se).

Desse modo, o entendimento deve 
ser ratificado.

Isso porque embora o compromis-
so de compra e venda desprovido de 
registro “não seja, prima facie, apto a 
transferir o domínio, constitui um tí-
tulo em potência, que pode gerar o ato 
de transferência por adjudicação com-
pulsória, ou mesmo pela declaração de 
vontade por substituição judicial do 
art. 501 do CPC⁄2015” (MEDINA, José Mi-
guel Garcia, ARAÚJO, Fábio Caldas de. 
Código Civil Comentado. 2ª edição em 
e-book baseada na 3ª edição impressa. 
São Paulo: Editora Thomson Reuters 
Brasil, 2020).

Sendo assim, no caso concreto, o 
instrumento de promessa de compra 
e venda firmado pelo sr. Isidoro com 
o antigo proprietário, em 1990, mesmo 
que não registrado, constitui docu-
mento apto a caracterizar o requisito 
do justo título necessário para a usuca-
pião ordinária.

A configuração da 
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enseja a improcedência 
da ação reivindicatória 
do proprietário que a 
promove tardiamente 
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3. Da ofensa aos arts. 219, caput, do 
Código de Processo Civil de 2015 e 202 
do Código Civil de 2002

Os recorrentes questionaram a 
possibilidade ou não de interrupção 
da prescrição aquisitiva pela i) ação de 
imissão na posse, demanda processual 
de caráter petitório, ajuizada por ter-
ceiro não integrante da presente lide, 
sem a citação dos possuidores e julga-
da extinta sem resolução do mérito ou 
ii) pelo registro de boletim de ocorrên-
cia contra os possuidores de imóvel.

Na hipótese, a Corte local enten-
deu que houve a propositura de ação 
de imissão na posse pelo sr. E. C. M. da 
S., terceiro não integrante da presente 
lide. Naquela demanda, a citação do sr. 
I. G. foi infrutífera, além de o feito ter 
sido extinto sem resolução do mérito.

Ainda assim, o tribunal considerou 
que o marco relativo à propositura da 
mencionada ação (6⁄12⁄2004) poderia 
ser considerado como válido para fins 
de interrupção da prescrição aquisiti-
va, pois existente boletim de ocorrên-
cia datado de 28⁄10⁄2004 no qual se en-
contra relatado conflito concernente à 
posse e à propriedade do imóvel.

A propósito, eis o seguinte excerto 
do acórdão recorrido:

“(...)
É que, mansa e pacífica não o foi, 

pois, conforme explicitado na sentença 
(f.2241-2), deve ser considerada a ação 
de imissão na posse n° 017.04.101858-0, 
ajuizada em 6⁄12⁄2004 por E. C. M. da S. 
contra I. G. (f. 277⁄83). Naquela ocasião 
Edi teria adquirido o bem em hasta pú-
blica do Bradesco, mas como a aquisi-
ção foi rescindida judicialmente, resul-
tou na extinção do feito. E, ainda que 
Isidoro não tenha sido citado e o feito 
extinto sem resolução de mérito, não 
se pode olvidar da ciência tanto dele 
quanto do seu filho Reinaldo, de que 
a posse estava sendo contestada, pois 
em 28⁄10⁄2004, Edi registrou boletim de 
ocorrência no qual consta (f. 291-2): ‘(...) 
Em data acima mencionada, se deslo-
cou até a referida área para comunicar 
a aquisição, quando foi interpelado 
pelo R., filho do sr. I., dizendo que a área 
arrematada pelo comunicante lhes 
pertencia e que era para a vítima nem 
sequer chegar perto da cerca, dizendo 
‘se adentrassem na propriedade, as coi-

sas poderiam não ficar boas’. Apesar da 
vítima já ter recebido a posse indireta 
do imóvel ocorrida no dia 23⁄11⁄2004, 
o mesmo não consegue adentrar em 
referida propriedade, diante da posse 
injusta que vem praticando o sr. I. G. e 
filho, que mantem no local, aproxima-
damente 150 cabeças de gado, segundo 
informações do funcionário dos mes-
mos” (fls. 184⁄185 e-STJ – grifou-se).

Tal compreensão, no entanto, não 
encontra amparo na jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, que já 
manifestou entendimento no sentido 
de não ser toda e qualquer resistência 
do proprietário apta a configurar a in-
terrupção da prescrição aquisitiva.

O julgamento de improcedência, 
ou extinção sem resolução de mérito 
de ação possessória ou petitória, como 
ocorreu nos autos, por exemplo, é uma 
das situações em não se interrompe o 
prazo para aquisição do imóvel pela 

usucapião (RIZZARDO, Arnaldo. Direi-
to das coisas. 8ª edição. Rio de Janeiro, 
Forense, 2016, pág. 275).

O Supremo Tribunal Federal tam-
bém adotou esse raciocínio:

“Prescrição aquisitiva. – Pretendida 
interrupção do prazo pela citação em 
ação possessória julgada improceden-
te. – Julgado que decide que, rejeitada 
a demanda, a citação não tem efeito 
interruptivo. – Interpretação razoável, 
sem negativa de vigência de lei. – Di-
vergência não demonstrada. – Recur-
so extraordinário não conhecido.” (RE 
77.298, Relator(a): Min. RODRIGUES 
ALCKMIN, Primeira Turma, julgado 
em 10⁄12⁄1974, DJ 11⁄4⁄1975) 

Na mesma linha é a jurisprudência 
pacífica desta Corte Superior: 

“Agravo regimental em recurso es-
pecial. Ação reivindicatória. Usucapião 
suscitada em defesa. Ação possessória 
julgada improcedente. Prescrição aqui-
sitiva. Efeito interruptivo. Ausência. 

precedentes de ambas as turmas in-
tegrantes da segunda seção. 1. Segun-
do a jurisprudência dominante desta 
Corte, a citação promovida em ação 
possessória julgada improcedente não 
interrompe o prazo para a aquisição 
da propriedade pela usucapião. 2. Agra-
vo regimental não provido.” (AgRg no 
REsp 944.661⁄MG, Rel. Ministro RICAR-
DO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEI-
RA TURMA, julgado em 13⁄8⁄2013, DJe 
20⁄8⁄2013 – grifou-se) 

“Processual civil e civil. Ação resci-
sória. Atos posteriores ao falecimento 
de um dos advogados da parte. Au-
sência de nulidade – Não suspensão 
do processo – Inexistência de prejuízo 
– Usucapião – Citação do possuidor em 
ação possessória improcedente – Efei-
to interruptivo – Ausência. I – Por sua 
própria teleologia, o Código de Proces-
so Civil rechaça o reconhecimento de 
eventual nulidade, se dela não resultou 
prejuízo às partes. Vigora, no sistema 
processual, o princípio pas de nulitté 
sans grief. Nesse sentido, a declaração 
de nulidade de qualquer ato processual 
requer a efetiva demonstração do pre-
juízo sofrido, bem como, em se tratan-
do de nulidade relativa, a brevidade na 
sua comunicação, sob pena de convali-
dação, em face da preclusão temporal 
e consumativa. II – No caso em exame, 
inviável o reconhecimento da nulidade 
de todos os atos praticados durante 
o processamento do acórdão rescin-
dendo, sob o argumento de que um 
dos causídicos havia falecido, pois a 
defesa técnica manteve-se hígida com 
a presença de outro advogado. III – A 
teor da reiterada jurisprudência desta 
Corte e do Supremo Tribunal Federal, 
a ação possessória cujo pedido fora 
julgado improcedente não interrompe 
o prazo para a aquisição da proprie-
dade por usucapião. Pedido rescisório 
julgado improcedente” (AR 440⁄SP, Rel. 
Ministro CASTRO FILHO, SEGUN-
DA SEÇÃO, julgado em 24⁄8⁄2005, DJ 
3⁄10⁄2005).

Agravo interno. Recurso espe-
cial. Direito civil e processual civil.  
CPC⁄1973. Ação de imissão de posse. 
Usucapião ‘pro morare’ em matéria de 
defesa. Transcurso do lapso temporal. 
existência de gravame sobre o imóvel. 
Alegação dissociada da realidade dos 

O Código de Processo  
Civil rechaça o 

reconhecimento de  
eventual nulidade, 

se dela não resultou 
prejuízo às partes 
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autos. edital de leilão extrajudicial. 
Interrupção da prescrição aquisitiva. 
Inocorrência. ausência de efetiva opo-
sição à posse. 1. Controvérsia acerca 
da alegação de usucapião em matéria 
de defesa no curso de ação reivindi-
catória. 2. Irrelevância da alegação de 
existência de gravame sobre o imóvel, 
pois o lapso da prescrição aquisitiva foi 
computado somente no período poste-
rior ao registro da adjudicação do imó-
vel pelo credor hipotecário, quando já 
extinto o gravame, portanto. 3. Necessi-
dade de efetiva oposição à posse exer-
cida pelo usucapiente, para que seja 
interrompida a prescrição aquisitiva. 
Julgados desta Corte Superior. 4. Caso 
concreto em que a mera publicação de 
edital de leilão extrajudicial não revela 
efetiva oposição à posse, não havendo 
falar, portanto, em interrupção da pres-
crição aquisitiva. 5. Agravo interno des-
provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no 
REsp 1.627.282⁄RO, Rel. Ministro PAULO 
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEI-
RA TURMA, julgado em 1º⁄10⁄2018, DJe 
5⁄10⁄2018 – grifou-se)

Quanto à lavratura de boletim de 
ocorrência, tampouco é possível consi-
derá-la como fato interruptivo da pres-
crição aquisitiva.

O mencionado documento, por suas 
características, apenas retrata relato 
unilateral do comunicante que, embora 
prestado perante autoridade policial, 
não credita veracidade inconteste à 
fala registrada em delegacia. Além do 
mais, a interrupção somente poderia 
ocorrer na situação em que o proprie-
tário do imóvel usucapiendo conseguis-
se reaver a posse para si, o que não se 
verificou no caso dos autos.

Destaca-se, ainda, que o boletim 
foi lavrado por iniciativa de terceiro, 
autor da demanda petitória extinta, 
que não integra a presente lide, não 
havendo nos autos notícia de que os 
autores da ação reivindicatória ora em 
debate tenham realizado qualquer ato 
no sentido de questionar a posse dos 
recorrentes.

4. Do caso concreto
O tribunal de origem consignou que, 
em 1990, foi firmado compromisso de 
compra e venda com o genitor dos re-
correntes, iniciando-se, nessa data, a 
contagem da prescrição aquisitiva:

“(...)
Assim, contando-se o lapso prescri-

cional desde 1990 (data em que Isidoro 
teria adquirido a área de Oswaldo) teria 
transcorrido 14 anos até o ajuizamento 
da ação de imissão de posse intentada 
por Edi e 18 anos até a distribuição des-
ta reivindicatória (03⁄02⁄2009, f. 2).” (fl. 
185 e-STJ)

Tendo em vista que não houve a in-
terrupção do prazo com a propositura 
da ação de imissão na posse e que as 
partes possuem boa-fé e justo título, 
a usucapião deve ser reconhecida em 
favor dos recorrentes, pois ultrapassa-
dos 18 (dezoito) anos de permanência 
inconteste no imóvel objeto de promes-
sa de compra e venda ainda que não 
registrada.

Ressalta-se que, conforme redação 
do art. 2.028 do Código Civil de 2002, 
considera-se utilizado o prazo do art. 
551 do Código Civil de 1916, porquanto – 
no momento em que a nova legislação 
entrou em vigor – já havia transcorrido 
mais da metade do tempo necessário 

para usucapir. Assim, tanto na hipóte-
se legal de usucapião entre presentes, 
10 (dez) anos, quanto na de ausentes, 15 
(quinze) anos, o requisito temporal se 
encontra devidamente preenchido.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recur-

so especial e dou-lhe provimento para 
declarar a usucapião em favor dos re-
correntes.

É o voto.

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA 
TURMA, ao apreciar o processo em epí-
grafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimida-
de, deu provimento ao recurso espe-
cial, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio 
Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andri-
ghi e Paulo de Tarso Sanseverino (Pre-
sidente) votaram com o Sr. Ministro 
Relator. n
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nior, julgado em 10⁄6⁄2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg 
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 
27⁄3⁄2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fa-
chin, julgado em 30⁄10⁄2018 −, pacificaram orientação no sentido de 
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente 
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da im-
petração, salvo quando constatada a existência de flagrante ile-
galidade no ato judicial impugnado. 2. A conduta de ingressar em 
estabelecimento prisional com chip de celular não se subsume ao 
tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal, em estrita ob-
servância ao princípio da Legalidade, pois o legislador limitou-se 
em punir o ingresso ou o auxílio na introdução de aparelho telefô-
nico móvel ou similar em estabelecimento prisional, não fazendo 
qualquer referência a outro componente ou acessório utilizados 
no funcionamento desses equipamentos. 3. A individualização 
da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamen-
te cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar 
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso 
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em 
decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, ape-
nas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosime-
tria. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de 
que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da 
pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, tendo 
em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade. 
5. Hipótese em que sendo pequena a ofensividade da conduta do 
agente (posse de 46,91g de maconha), tem-se como razoável o au-
mento da sanção inicial em 1 ano de reclusão, pela aferição desfa-
vorável dos seus antecedentes (registro de 4 condenações anterio-
res pelo delito de roubo). 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem 
concedida, de ofício, para absolver o paciente do delito previsto no 
art. 349-A do Código Penal por ser atípica sua conduta, bem como 
para reduzir a pena pelo delito de tráfico de drogas para 7 anos de 
reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime fechado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos 
em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, não conhecer do 
pedido e conceder “Habeas Corpus” de 
ofício, nos termos do voto do Sr. Minis-
tro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan 
Paciornik, Felix Fischer, João Otávio de 
Noronha e Reynaldo Soares da Fonse-
ca votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 20 de abril de 2021 
(data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS 
Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO 
DANTAS (Relator): 

Trata-se de habeas corpus substitu-
tivo de recurso próprio, com pedido de 
liminar, impetrado em favor de A. A. S., 
contra acórdão do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Território, que deu 
parcial provimento ao apelo defensivo 
tão somente para afastar a condenação 
à pena de multa no tocante ao crime 
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pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, tendo 
em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade. 
5. Hipótese em que sendo pequena a ofensividade da conduta do 
agente (posse de 46,91g de maconha), tem-se como razoável o au-
mento da sanção inicial em 1 ano de reclusão, pela aferição desfa-
vorável dos seus antecedentes (registro de 4 condenações anterio-
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concedida, de ofício, para absolver o paciente do delito previsto no 
art. 349-A do Código Penal por ser atípica sua conduta, bem como 
para reduzir a pena pelo delito de tráfico de drogas para 7 anos de 
reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime fechado.
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Vistos, relatados e discutidos os autos 
em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, não conhecer do 
pedido e conceder “Habeas Corpus” de 
ofício, nos termos do voto do Sr. Minis-
tro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan 
Paciornik, Felix Fischer, João Otávio de 
Noronha e Reynaldo Soares da Fonse-
ca votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 20 de abril de 2021 
(data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS 
Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO 
DANTAS (Relator): 

Trata-se de habeas corpus substitu-
tivo de recurso próprio, com pedido de 
liminar, impetrado em favor de A. A. S., 
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previsto no art. 349-A do Código Penal, 
mantida, contudo, a condenação pelos 
delitos de tráfico de drogas e ingresso 
de aparelho celular em estabelecimen-
to prisional.

Nesta Corte, a defesa sustenta, pre-
liminarmente, a atipicidade da conduta 
do réu de ingressar com chips de celu-
lar no estabelecimento prisional. Des-
taca que o art. 349-A do Código Penal 
faz referência tão somente ao aparelho 
telefônico de comunicação móvel, de 
rádio ou similar, e não aos componen-
tes isolados desse aparelho.

Argumenta, ainda, ser indevida a 
aferição de condenação anterior alcan-
çada pelo período depurador do art. 
64, I, do Código Penal a título de maus 
antecedentes, sobretudo a registrado 
nos autos que foi extinta há mais de 10 
anos da data do fato objeto desse man-
damus.

Pontua que é desproporcional o 
aumento da pena-base em 2 anos pela 
aferição de apenas uma circunstância 
judicial.

Requer, assim, a concessão da or-
dem para que seja absolvido o paciente 
do crime previsto no art. 349-A do Códi-
go Penal ante a atipicidade da conduta, 
bem como seja reduzida a pena pelo 
delito de tráfico de drogas.

O MPF manifestou-se pela denega-
ção da ordem. 

É o relatório. 

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO 
DANTAS (Relator): 

Esta Corte – HC 535.063⁄SP, Terceira 
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Ju-
nior, julgado em 10⁄6⁄2020 – e o Supremo 
Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, 
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, 
julgado em 27⁄3⁄2020; AgR no HC 147.210, 
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fa-
chin, julgado em 30⁄10⁄2018 −, pacifica-
ram orientação no sentido de que não 
cabe habeas corpus substitutivo do re-
curso legalmente previsto para a hipó-
tese, impondo-se o não conhecimento 
da impetração, salvo quando constata-
da a existência de flagrante ilegalidade 
no ato judicial impugnado. 

Preliminarmente, vale anotar que 
assiste a razão a defesa quando afirma 
que a conduta de ingressar em estabe-

lecimento prisional com chip de celular 
é atípica.

No caso, observa-se que o paciente 
foi condenado pelo delito previsto no 
art. 349-A do Código Penal porque “de 
forma livre e voluntária, ingressou com 
3 (chips) de aparelho celular no presí-
dio” (e-STJ, fl. 396). Segundo consta, o 
réu, após o retorno de saída temporá-
ria, passou mal na Penitenciária e foi le-
vado ao hospital, onde foi submetido a 
uma cirurgia para a retirada de 3 chips 
de celulares e 25 invólucros com maco-
nha e fumo do seu estômago.

Todavia, o referido tipo penal está 
assim previsto no Código Penal:

“Ingressar, promover, intermediar, 
auxiliar ou facilitar a entrada de apare-
lho telefônico de comunicação móvel, 
de rádio ou similar, sem autorização 
legal, em estabelecimento prisional”.

Como se verifica, o legislador se 
limitou em punir – basicamente – o 
ingresso ou o auxílio na introdução 

de aparelho telefônico móvel ou simi-
lar em estabelecimento prisional, não 
fazendo referência a qualquer outro 
componente ou acessório utilizado 
para viabilizar o funcionamento desses 
equipamentos.

Portanto, em decorrência da princi-
piologia básica do direito penal (Legali-
dade), na falta de lei prévia que defina 
o ingresso de chip em estabelecimento 
prisional como comportamento típico 
(nullum crimen sine lege), impõe-se a 
absolvição do paciente pelo delito pre-
visto no art. 349-A do Código Penal.

Em casos similares, esta Corte já se 
manifestou pela estrita observância ao 
princípio da legalidade na tipificação 
de condutas penais. Vejamos:

“Recurso ordinário em habeas cor-
pus. Penal e processual penal. Crime 
de adulteração de sinal identificador de 
veículo automotor. Tese de trancamen-
to da ação penal por atipicidade formal. 

Suposta adulteração da placa de veículo 
semirreboque. Aplicação do princípio 
da legalidade. Demais teses. Prejudicia-
lidade. Recurso provido. 1. A conduta im-
putada aos Recorrentes é formalmente 
atípica, pois não se amolda à previsão 
do art. 311, caput, do Código Penal, já 
que, nos termos do art. 96, inciso I, do 
Código de Trânsito Brasileiro, existe 
diferença entre veículos automotores 
– previsto no tipo penal – e veículos se-
mirreboques, de modo que, em atenção 
ao princípio da legalidade, é de rigor o 
trancamento da ação penal quanto ao 
delito em análise. 2. As teses relaciona-
das à prisão preventiva estão prejudi-
cadas, devido ao reconhecimento do 
trancamento da ação penal em favor 
dos Recorrentes e, ainda, porque foram 
soltos em 15⁄05⁄2018 – conforme consta 
no sítio eletrônico da Corte de origem. 
3. Recurso ordinário provido, a fim de 
trancar a ação penal deflagrada em des-
favor dos Recorrentes, em razão da ati-
picidade formal da conduta que lhes foi 
atribuída na denúncia” (RHC 98.058⁄MG, 
Rel. Ministra Laurita Vaz, sexta turma, 
julgado em 24⁄09⁄2019, DJe 07⁄10⁄2019).

“Recurso em habeas corpus. Crime 
ambiental. Art. 41 da lei n. 9.605⁄98. Tran-
camento da ação penal. Ausência de jus-
ta causa. Atipicidade da conduta. Ine-
xistência de lesão ao objeto material do 
delito. Constrangimento evidenciado.

1. Vislumbra-se evidente constran-
gimento decorrente da ausência de 
justa causa para a deflagração de ação 
penal contra o recorrente que, suposta-
mente, teria autorizado a realização de 
queimada em área não correspondente 
aos conceitos de “mata” e “floresta” pre-
vistos pelo art. 41 da Lei n. 9.605⁄98 para 
a configuração do crime em tela, não se 
configurando, portanto, à luz do prin-
cípio da legalidade, em seu aspecto ta-
xatividade, o aludido delito ambiental.

2. Recurso provido, determinando-
-se o trancamento da Ação Penal n.

0393.02.002413-8, movida em seu 
desfavor perante o Juízo de Direito da 
comarca de Manga⁄MG.”

(RHC 24.859⁄MG, Rel. Ministro Jor-
ge Mussi, quinta turma, julgado em 
29⁄04⁄2010, DJe 24⁄05⁄2010).

Quanto ao suposto excesso na dosi-
metria penal, melhor sorte não assiste 
à defesa.

Em casos similares, esta 
Corte já se manifestou 

pela estrita observância 
ao princípio da legalidade 

na tipificação de 
condutas penais 
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O Tribunal de origem manteve a 
pena aplicada em primeiro grau sob a 
seguinte motivação:

“Na primeira fase, o Juiz senten-
ciante fixou a pena-base em 7 (sete) 
anos de reclusão, em decorrência da 
análise desfavorável dos antecedentes, 
com a seguinte fundamentação:

Possui cinco sentenças condenató-
rias transitadas em julgado, conforme 
ID n° 53406204 (fls. 59⁄92 – roubo dupla-
mente circunstanciado; fls. 61⁄66 – rou-
bo simples, duas vezes; fls. 73⁄75 – falsa 
identidade; fl. 79 – roubo duplamente 
circunstanciado; e fl. 87 – roubo cir-
cunstanciado), de sorte que uma das 
sentenças será lançada a título de agra-
vante na fase adequada (certidão de fls. 
73⁄75) e as outras a título de maus ante-
cedentes neste momento (certidões de 
fls. 59⁄92, 61⁄66, 79 e 87).

De fato, o réu possui 4 (quatro) 
condenações pela prática do crime 
de roubo definitivas, com trânsito em 
julgado em 02⁄09⁄2005 (ID 15585311 – 
Pág. 55), 13⁄05⁄2009 (ID 15585311 – Pág. 
61), 21⁄01⁄2008 (ID 15585311 – Pág. 79), 
02⁄06⁄2007 (15585311 – Pág. 85), além de 1 
(uma) condenação definitiva pela práti-
ca do crime de falsa identidade (trânsi-
to em julgado em 16⁄10⁄2018, ID 15585311 
– Pág. 71), portanto anteriores ao fato 
em análise (21⁄07⁄2019).

Cumpre ressaltar que a condenação 
mais recente (ID 15585311 – Pág. 71) foi 
reservada para aplicação na segunda 
fase, qualificando a reincidência, o que 
mantenho.”

A individualização da pena é uma 
atividade vinculada a parâmetros abs-
tratamente cominados na lei, sendo, 
contudo, permitido ao julgador atuar 
discricionariamente na escolha da san-
ção penal aplicável ao caso concreto, 
após o exame percuciente dos elemen-
tos do delito, e em decisão motivada. 
Dessarte, às Cortes Superiores é possí-
vel, apenas, o controle da legalidade e 
da constitucionalidade na dosimetria.

Na hipótese, observa-se que as ins-
tâncias ordinárias, em decisão motiva-
da, sopesaram as 4 condenações defini-
tivas pelos delitos de roubo registradas 
pelo paciente, “a indicar a prática rei-
terada de crimes patrimoniais como 
meio de vida”, para exasperar a pena-
-base em 2 anos de reclusão.

No ponto, vale anotar que, ao con-
trário do sustentado, o Superior Tribu-
nal de Justiça tem entendimento firme 
de que o tempo transcorrido após o 
cumprimento ou a extinção da pena 
não impede a análise desfavorável dos 
antecedentes, tendo em vista a adoção 
pelo Código Penal do sistema da perpe-
tuidade.

Confira:
“[...]
Dosimetria. Antecedentes. Decurso 

de mais de cinco anos entre o trânsito 
em julgado da condenação anterior e 
o novo crime. Exasperação da pena-
-base. Possibilidade. Acórdão recorri-
do alinhado à jurisprudência do STJ. 
Incidência do disposto na súmula n. 
83⁄stj. Agravo regimental desprovido. 
1. A existência de condenação ante-
rior transitada em julgado autoriza a 
valoração negativa dos antecedentes 
do agente, ainda que ultrapassado o 
período de 5 (cinco) anos previsto no 

inciso I do artigo 64 do Código Penal. 2. 
Encontrando-se o aresto combatido em 
consonância com a jurisprudência fir-
mada nesta Corte, a pretensão defensi-
va esbarra no óbice previsto na Súmula 
nº 83⁄STJ, também aplicável ao recurso 
especial interposto com fundamento 
na alínea ‘a’ do permissivo constitucio-
nal. 3. Agravo regimental desprovido.” 
(AgRg no AREsp 1.068.053⁄DF, Rel. Mi-
nistro JORGE MUSSI, QUINTA TUR-
MA, julgado em 17⁄8⁄2017, DJe 23⁄8⁄2017).

“Agravo regimental em habeas cor-
pus. Tráfico de drogas. Indeferimento 
liminar da inicial. Nulidade do proces-
so. Ofensa ao princípio da inviolabili-
dade de domicílio. Inevidência. Dosi-
metria. Pena-base. Condenação com 
mais de 5 anos de trânsito em julgado. 
Caracterização de maus antecedentes. 
Possibilidade. Afastamento da causa 
especial de redução da pena. Admissi-
bilidade. Ausência de um dos requisi-

tos previstos na lei n. 11.343⁄2006. Regi-
me fechado. Adequado. Pena superior 
a 4 e inferior a 8 anos. existência de 
circunstância judicial desfavorável. 

1. É pacífico nesta Corte Superior o 
entendimento de que, tratando-se de 
flagrante por crime permanente, no 
caso, por tráfico de drogas, desnecessá-
rio tanto o mandado de busca e apre-
ensão quanto a autorização para que a 
autoridade policial possa adentrar no 
domicílio do paciente, conforme pre-
visto no 5º, XI, da CF.

2. Não há qualquer ilegalidade na 
valoração desfavorável dos anteceden-
tes do paciente com base em processo 
cuja condenação definitiva por prazo 
superior a cinco anos. A teor da juris-
prudência desta Corte, condenações 
anteriores transitadas em julgado, al-
cançadas pelo prazo depurador de cin-
co anos previsto no art. 64, I, do Código 
Penal, embora afastem os efeitos da 
reincidência, não impedem a configu-
ração de maus antecedentes.

[...]
5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 358.539⁄SP, Rel. Minis-

tro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEX-
TA TURMA, julgado em 8⁄8⁄2017, DJe 
16⁄8⁄2017).

Todavia, levando-se em conta so-
bretudo a pequena ofensividade da 
conduta do agente (posse de 46,91g de 
maconha), tem-se como razoável o au-
mento da sanção inicial em 1 ano de re-
clusão, pela aferição desfavorável dos 
seus antecedentes.

Passo a readequação da pena:
A pena inicial parte de 6 anos de 

reclusão e 600 dias multa, em decor-
rência da valoração negativa dos maus 
antecedentes do agente. Na segunda 
fase, mantém-se inalterada, pois ade-
quadamente compensada a atenuante 
da confissão com a agravante da reinci-
dência. Na etapa final, majoro-a em 1⁄6 
pela causa de aumento do art. 40, III, da 
Lei n. 11.343⁄2006, resultando definitiva 
em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

O regime prisional permanece o 
fechado tendo como fundamento os 
maus antecedentes do réu.

Diante do exposto, não conheço 
deste habeas corpus. Todavia, concedo 
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Penal por ser atípica sua conduta, bem 
como para reduzir a pena pelo delito de 
tráfico de drogas para 7 anos de reclu-
são e 700 dias-multa, mantido o regime 
fechado.

É o voto.

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TUR-
MA, ao apreciar o processo em epígrafe 

na sessão realizada nesta data, proferiu 
a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, não co-
nheceu do pedido e concedeu “Habeas 
Corpus” de ofício, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator.”

Os Srs. Ministros Joel Ilan Pacior-
nik, Felix Fischer, João Otávio de No-
ronha e Reynaldo Soares da Fonseca 
votaram com o Sr. Ministro Relator. n

com as parcelas contratadas 
por longo período – no caso 
concreto cerca de 7 (sete) anos 
–, deve ser considerada legíti-
ma a recusa da entidade de 
previdência privada ao paga-
mento do pecúlio por morte, 
não obstante a ausência de 
prévia interpelação para o en-
cerramento do contrato, pois 
não se trata de “mero atraso” 
no pagamento. Além disso, a 
pretensão de que se considere 
por não encerrado o contrato, 
nessas condições, contraria 
o princípio da boa-fé contra-
tual. 4. Recurso especial a que 
se nega provimento.

ACÓRDÃO
A Quarta Turma, por unanimidade, 
negou provimento ao recurso especial, 
nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe 
Salomão (Presidente), Raul Araújo e 
Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Mi-
nistro Marco Buzzi.

Brasília-DF, 23 de março de 2021 
(Data do Julgamento)

Ministro ANTONIO CARLOS FER-
REIRA 

Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO 
CARLOS FERREIRA: Trata-se de recur-
so especial interposto contra acórdão 
do TJRS assim ementado (e-STJ fl. 352):

Apelação cível. Previdência priva-
da. Pedido de percepção de valor de 
pecúlio. Legitimidade da primeira be-
neficiária nomeada na proposta. Fal-
ta de pagamento do prêmio por sete 
anos. Lapso temporal capaz de afastar 
a abusividade da ausência de prévia 
notificação para o cancelamento. Ale-
gação de falta de memória do contra-
tante não comprovada. Sentença de 
improcedência mantida. Apelo não 
provido.

 Previdenciário

PREVIDÊNCIA PRIVADA

670.205 ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA É DISPENSADA 
DE PAGAR PECÚLIO À FAMÍLIA DE SEGURADO QUE 
FICOU INADIMPLENTE POR SETE ANOS

Superior Tribunal de Justiça
Recurso Especial n. 1.691.792/RS
Órgão Julgador: 4a. Turma
Fonte: DJ, 29.03.2021
Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

EMENTA

Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de cobrança. Pe-
cúlio por morte. Normas aplicáveis aos contratos de seguro. En-
cerramento do contrato por inadimplência. Notificação. Ausên-
cia. Falta de pagamento das prestações por longo período. Boa-fé 
contratual. Recurso desprovido. 1. “A jurisprudência do STJ é no 
sentido de que o contrato de previdência privada com plano de 
pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-
-se às entidades abertas de previdência complementar as normas 
aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 
109⁄01” (REsp n. 1.713.147⁄MG, Relatora Ministra NANCY ANDRI-
GHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄12⁄2018, DJe 13⁄12⁄2018). 2. 
“O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro 
não importa em desfazimento automático do contrato, para o que 
se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratan-
te pela seguradora, mediante interpelação” (REsp 316.552⁄SP, Rel. 
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, jul-
gado em 09⁄10⁄2002, DJ 12⁄04⁄2004, p. 184). 3. Na hipótese em que o 
contratante adotou comportamento incompatível com a vontade 
de dar continuidade ao plano de pecúlio, ao deixar de adimplir 
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Cuida-se, na origem, de ação de co-
brança ajuizada pela recorrente e por 
seus filhos C. R. E. S., G. E., J. L. E. e Á. 
E. contra GBOEX-GRÊMIO BENEFI-
CENTE, objetivando o pagamento de 
pecúlio em decorrência da morte, em 
25⁄9⁄2008, de E. O. E., marido da recor-
rente e pai dos demais autores, tendo 
em vista a recusa ao pagamento por 
parte da recorrida, sob a alegação de 
que o associado teria sido excluído do 
plano em 1º⁄5⁄2001, por falta de paga-
mento das mensalidades. 

A sentença julgou extinto o proces-
so sem exame do mérito em relação aos 
autores C., G., J. L. e Á., por ilegitimida-
de ativa ad causam, e improcedente o 
pedido formulado pela ora recorrente.

Inconformada, apelou a recorren-
te ao TJRS, que negou provimento ao 
recurso, nos termos da ementa trans-
crita.

Os embargos de declaração foram 
rejeitados (e-STJ fls. 370⁄375).

Nas razões recursais (e-STJ fls. 
380⁄391), fundamentadas no art. 105, 
III, “a”, da CF, a recorrente aponta ofen-
sa aos arts. 119, parágrafo único, do 
CC⁄1916, 13 do Decreto-Lei n. 73⁄1966 e 51, 
IV, do CDC.

Sustenta, em síntese, a necessidade 
de prévia interpelação para a caracte-
rização da mora do segurado, indepen-
dentemente do lapso temporal decor-
rido.

Salienta que “A circunstância levan-
tada pelo acórdão recorrido, isto é, que 
no caso foram 7 anos de atraso, encon-
tra barreira na própria lógica formal do 

raciocínio. Ora, se a jurisprudência exige 
interpelação para o início da mora e se 
não houve a interpelação, não há como 
se contar ou calcular o tempo de mora. 
Como se pode dizer que foram 7 anos de 
mora, se não houve o evento que abris-
se o prazo de mora? De fato, não houve 
pagamento nos últimos 7 anos de vida. 
Houve o pagamento apenas nos 41 anos 
do contrato” (e-STJ fls. 389⁄390).

Nesse contexto, entende não haver 
“como se dar guarida a tal entendimen-
to, sob pena de se beneficiar a segura-
dora com a sua própria torpeza” (e-STJ 
fl. 390).

A recorrida não apresentou con-
trarrazões (e-STJ fl. 400).

O recurso especial foi inadmitido 
na origem (e-STJ fls. 402⁄406), ensejan-
do a interposição de agravo (e-STJ fls. 
409⁄423), ao qual dei provimento, deter-
minando sua conversão em recurso es-
pecial, para melhor exame da matéria.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO 
CARLOS FERREIRA (Relator): A ques-
tão objeto da controvérsia cinge-se 
em saber se, no caso concreto, deve ser 
considerada legítima a recusa da en-
tidade aberta de previdência privada 
ao pagamento do pecúlio, sob o funda-
mento de que o plano contratado teria 
se encerrado por falta de pagamento 
por cerca de 7 (sete) anos antes do fale-
cimento do segurado.

Inicialmente, é importante destacar 
que a Segunda Seção do STJ, no julga-

mento dos EREsp n. 327.419⁄DF (Relator 
Ministro CASTRO FILHO, julgado em 
23⁄6⁄2004, DJ 1º⁄7⁄2004, p. 167), asseverou 
a diferença entre a contratação do be-
nefício previdenciário e a do pecúlio. 
Em seu voto, o Relator esclareceu que 
“há que se fazer uma distinção entre o 
contrato de seguro e o de previdência 
privada. Enquanto neste parte-se da 
premissa de que efetivamente ocorrerá 
o fato convencionado, seja o implemen-
to de certa idade ou a passagem de cer-
to prazo, naquele o dever de indenizar 
por parte da seguradora incide a partir 
da eventual ocorrência do sinistro. Es-
tabelece-se, pois, no contrato de seguro, 
uma condição; já no contrato de previ-
dência privada, um termo”. 

Embora os embargos de divergência 
tenham tratado da hipótese de restitui-
ção de parcelas solvidas a título de pe-
cúlio pago por ex-associado de plano de 
previdência, a ratio decidendi utilizada 
para indeferir tal ressarcimento foi a 
de que o pecúlio por morte ou invalidez 
se assemelha ao contrato de seguro. E, 
nesse sentido, seguiu a jurisprudência 
desta Corte Superior:

Processo civil. Agravo interno. Ra-
zões que não enfrentam o fundamento 
da decisão agravada. Revaloração jurí-
dica. Inexistência dos óbices previstos 
nas súmulas 5 e 7, do STJ. Contrato de 
pensão e pecúlio por morte ou invali-
dez. Restituição dos valores. Impossi-
bilidade.

(...)
4. “Consoante a jurisprudência da 

Segunda Seção, não são passíveis de 

SOLUÇÕES QUE FACILITAM
O DIA A DIA DE SÍNDICO
E CONDÔMINOS
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restituição os valores pagos por ex-
-associado a título de pecúlio por inva-
lidez, morte ou renda por velhice, por 
se tratar de contrato aleatório, em que 
a entidade correu o risco, possuindo a 
avença natureza similar à de seguro e 
não de previdência privada” (AgInt no 
AREsp 871.405⁄RJ, Rel. Ministro Marco 
Aurélio Bellizze, terceira turma, julga-
do em 10⁄11⁄2016, DJe 24⁄11⁄2016).

5. Agravo interno a que se nega pro-
vimento.

(AgInt no AREsp n. 1.330.188⁄RS, Re-
latora Ministra Maria Isabel Gallotti, 
quarta turma, julgado em 1º⁄6⁄2020, DJe 
5⁄6⁄2020.)

Agravo Interno no agravo em Re-
curso Especial. Previdência privada. 
Ação de rescisão contratual c⁄c resti-
tuição de valores. Benefícios de risco 
(pensão e pecúlio por morte). Impossi-
bilidade. Recurso desprovido.

1. Consoante a jurisprudência da Se-
gunda Seção, não são passíveis de res-
tituição os valores pagos por ex-asso-
ciado a título de pecúlio por invalidez, 
morte ou renda por velhice, por se tra-
tar de contrato aleatório, em que a enti-
dade correu o risco, possuindo a avença 
natureza similar à de seguro e não de 
previdência privada. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega pro-
vimento.

(AgInt no AREsp n. 871.405⁄RJ, Re-
lator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
terceira turma, julgado em 10⁄11⁄2016, 
DJe 24⁄11⁄2016.)

Recurso especial. Ação de resgate 
de pecúlio. Morte da segurada. Pecúlio 
devido aos beneficiários. Desconto do 
saldo devedor de contrato de mútuo 
celebrado pela segurada. Impossibili-
dade. Julgamento: CPC⁄15.

1. Ação de resgate de pecúlio c⁄c re-
visional de contrato de mútuo ajuizada 
em 30⁄08⁄2013, da qual foi extraído o 
presente recurso especial, interposto 
em 06⁄10⁄2016 e concluso ao gabinete 
em 02⁄08⁄2018.

2. O propósito recursal é decidir se, 
havendo previsão contratual expressa, 
pode a entidade de previdência priva-
da descontar do pecúlio devido aos 
beneficiários o saldo devedor do mú-
tuo celebrado com a segurada falecida, 
bem como dizer sobre a abusividade 
dos juros remuneratórios estipulados.

3. A jurisprudência do STJ é no 
sentido de que o contrato de previdên-
cia privada com plano de pecúlio por 
morte assemelha-se ao seguro de vida, 
estendendo-se às entidades abertas de 
previdência complementar as normas 
aplicáveis às sociedades seguradoras, 
nos termos do art. 73 da LC 109⁄01.

4. Aplica-se ao contrato de previ-
dência privada com plano de pecúlio 
a regra do art. 794 do CC⁄02, segundo o 
qual o capital estipulado não está sujei-
to às dívidas do segurado, nem se con-
sidera herança para todos os efeitos de 
direito.

5. No particular, a morte da par-
ticipante do plano de previdência 
complementar fez nascer para os seus 
beneficiários o direito de exigir o rece-
bimento do pecúlio, não pelo princípio 
de saisine, mas sim por força da estipu-
lação contratual em favor dos filhos, de 
tal modo que, se essa verba lhes perten-
ce por direito próprio, e não hereditá-

rio, não pode responder pelas dívidas 
da estipulante falecida.

6. Ademais, a vontade manifestada 
pela participante em vida, ao contrair o 
empréstimo junto à entidade aberta de 
previdência complementar oferecendo 
o pecúlio em garantia, não sobrevive à 
sua morte, porque não pode atingir o 
patrimônio de terceiros, independente-
mente de quem sejam os indicados por 
ela como seus beneficiários.

7. Recurso especial conhecido e des-
provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.713.147⁄MG, Relatora Mi-
nistra NANCY ANDRIGHI, TERCEI-
RA TURMA, julgado em 11⁄12⁄2018, DJe 
13⁄12⁄2018.)

Do voto da Ministra NANCY AN-
DRIGHI, pela pertinência, destaco:

2. Da natureza do plano de pecúlio
De acordo com a obra coordenada 

pelo professor Rubens Limongi França, 
da Academia Brasileira de Letras Jurí-

dicas, o termo pecúlio é “derivado do 
latim peculium, proveniente de pecus, 
i.e.., gado, que primitivamente era tido 
como moeda corrente, de que se origi-
nou pecúnia, dinheiro, significa, em li-
nhas gerais, toda reserva monetária ou 
pecuniária, proveniente do produto de 
algum trabalho ou de economia feita” 
(Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 1. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1977).

Trata-se, em linhas gerais, do re-
sultado das economias realizadas por 
uma pessoa, destinadas a uma reserva 
de bens, configurando, pois, um patri-
mônio.

Ontologicamente, o sistema de pre-
vidência complementar está baseado 
na formação prévia de um pecúlio, 
mediante a acumulação de recursos fi-
nanceiros que garantam o pagamento 
futuro dos benefícios contratados. 

Nessa toada, a Lei 6.435⁄77, revogada 
pela LC 109⁄01, estabelecia que as enti-
dades de previdência privada são as 
que têm por objeto instituir planos pri-
vados de concessão de pecúlios ou de 
rendas, de benefícios complementares 
ou assemelhados aos da Previdência 
Social, mediante contribuição de seus 
participantes, dos respectivos empre-
gadores ou de ambos. 

Por sua vez, o Decreto 81.402⁄78, que 
regulamentava a referida lei no tocan-
te às entidades abertas, definia pecúlio 
como sendo o capital a ser pago de uma 
só vez ao beneficiário, quando ocorrer 
a morte do subscritor, na forma estipu-
lada no plano subscrito.

A LC 109⁄01, embora não se refira 
expressamente ao pecúlio, manteve a 
sistemática de concessão dos benefí-
cios por meio de pagamento único ou 
na forma de renda continuada (art. 36).

Assim, na acepção previdenciá-
ria, o pecúlio corresponde ao benefí-
cio de pagamento único, devido ao(s) 
beneficiário(s), em virtude da morte do 
participante, quando esse risco encon-
tra cobertura vinculada ao plano de 
previdência.

Infere-se, daí, que o plano de pecú-
lio devido aos beneficiários em função 
da morte do participante, como o da 
espécie, se assemelha a um seguro de 
vida.

Não por outro motivo, o parágra-
fo único do art. 36 da LC 109⁄01, assim 

A vontade manifestada 
pela participante em vida, 
ao contrair o empréstimo 

junto a entidade aberta de 
previdência complementar, 
não sobrevive à sua morte 
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como já o fazia o parágrafo único do 
art. 7º da Lei 6.435⁄77, prevê que as so-
ciedades seguradoras autorizadas a 
operar exclusivamente no ramo vida 
poderão ser autorizadas a operar os 
planos de benefícios oferecidos pe-
las entidades abertas, a que se refere 
o caput, quais sejam, os de “caráter 
previdenciário concedidos em forma 
de renda continuada ou pagamento 
único, acessíveis a quaisquer pessoas 
físicas”.

Igualmente, o art. 73 da referida lei 
complementar determina que as en-
tidades abertas serão reguladas tam-
bém, no que couber, pela legislação 
aplicável às sociedades seguradoras. 

Na linha desse raciocínio, há julga-
dos do STJ no sentido de que “o contra-
to de previdência privada com plano 
de pecúlio por morte assemelha-se 
ao seguro de vida, podendo também 
as normas aplicáveis às sociedades 
seguradoras estender-se, no que cou-
ber, às entidades abertas de previdên-
cia privada (art. 73 da LC nº 109⁄01)” 
(REsp 877.965⁄SP, 4ª Turma, julgado em 
22⁄11⁄2011, DJe de 01⁄02⁄2012; AgRg no 
AREsp 625.973⁄CE, 3ª Turma, julgado em 
18⁄06⁄2015, DJe de 04⁄08⁄2015).

(grifei.)
Nessa ordem de ideias, a lição de 

Bruno Miragem e de Angélica Carline:
Os pecúlios são uma modalidade de 

proteção que conjuga características 
de natureza securitária e consiste no 
pagamento de um capital segurado na 
data avençada entre as partes e, em al-
guns casos, permite o resgate de parte 
dos recursos aportados, com a dedução 
de uma parte correspondente ao risco 
assumido pela entidade, bem como a 
sua remuneração (carregamento). Nes-
ses produtos, a entidade de previdên-
cia privada compromete-se a realizar o 
pagamento de uma determinada quan-
tia quando ocorrer um evento gerador 
(a morte ou invalidez do participante, 
por exemplo). O participante paga pe-
riodicamente uma contribuição, tal 
qual ocorre com o prêmio em um con-
trato de seguro. O capital segurado 
para o caso de morte ou invalidez é fixo, 
não depende da reserva acumulada, di-
ferentemente do PGBL e do VGBL, em 
que o participante só recebe aquilo que 
efetivamente aportou. Há mutualismo 

entre os participantes, pois a morte 
prematura de um é compensada pela 
longevidade do outro. Ainda que tais 
produtos sejam comercializados por 
entidades de previdência privada e 
tenham finalidade de previdência, no 
sentido de se prestarem a ser uma ga-
rantia contra riscos sociais, têm nítido 
caráter securitário.

(MIRAGEM, Bruno; CARLINE, An-
gélica. Direito dos seguros [livro ele-
trônico]: fundamentos de direito civil, 
direito empresarial e direito do consu-
midor. 1. ed. São Paulo: Thomson Reu-
ters Brasil, 2014.)

Portanto, tanto nos EREsp n. 
327.419⁄DF quanto na jurisprudência 
que se seguiu, foi consolidado o enten-
dimento de que o contrato de previdên-
cia privada com plano de pecúlio por 
morte se assemelha ao seguro de vida, 
estendendo-se às entidades abertas de 
previdência complementar as normas 
aplicáveis às sociedades seguradoras, 

conforme o art. 73 da LC n. 109⁄2001 
(“As entidades abertas serão reguladas 
também, no que couber, pela legislação 
aplicável às sociedades seguradoras”). 

Estabelecida essa premissa, não res-
ta dúvida de que o entendimento fir-
mado pela Segunda Seção – no sentido 
de que “[o] mero atraso no pagamento 
de prestação do prêmio do seguro não 
importa em desfazimento automáti-
co do contrato, para o que se exige, ao 
menos, a prévia constituição em mora 
do contratante pela seguradora, me-
diante interpelação” (REsp 316.552⁄SP, 
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 
em 09⁄10⁄2002, DJ 12⁄04⁄2004, p. 184) – 
também se aplica ao caso do contrato 
de previdência privada com plano de 
pecúlio por morte, aqui em análise.

A propósito:
Direito civil. Previdência privada. 

Plano de pecúlio por morte.

Natureza do contrato. Seguro de 
vida. Semelhança. Mora do contratan-
te. Cancelamento automático. Impossi-
bilidade. Ausência de interpelação. Ju-
risprudência firme da segunda seção. 
Teoria do adimplemento substancial. 
Aplicabilidade. Tentativa de purgação 
da mora antes do fato gerador (sinis-
tro). Recusa da entidade de previdên-
cia. Conduta do consumidor pautada 
na boa-fé. Relevância. Pagamento de-
vido.

1. O contrato de previdência priva-
da com plano de pecúlio por morte se 
assemelha ao seguro de vida, podendo 
também as normas aplicáveis às socie-
dades seguradoras estender-se, no que 
couber, às entidades abertas de previ-
dência privada (art. 73, LC n. 109⁄2001).

2. Portanto, à pretensão de recebi-
mento de pecúlio devido por morte, 
aplica-se a jurisprudência da Segunda 
Seção relativa a contratos de seguro, 
segundo a qual “o mero atraso no pa-
gamento de prestação do prêmio do 
seguro não importa em desfazimento 
automático do contrato, para o que se 
exige, ao menos, a prévia constituição 
em mora do contratante pela segura-
dora, mediante interpelação” (REsp 
316.552⁄SP, Rel. Min. Aldir Passarinho 
Junior, Segunda Seção, julgado em 
9⁄10⁄2002, DJ 12⁄4⁄2004, p. 184).

(...)
7. Recurso especial provido.
(REsp n. 877.965⁄SP, Relator Minis-

tro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUAR-
TA TURMA, julgado em 22⁄11⁄2011, DJe 
1º⁄2⁄2012.)

Ainda a propósito da necessidade 
de prévia constituição em mora para 
o desfazimento do contrato de seguro, 
confiram-se:

Agravo Interno no Agravo em Re-
curso Especial. Ação anulatória. Segu-
ro de vida. Cancelamento. Necessidade 
de interpelação do segurado para pur-
gar a mora. Precedentes do STJ. Agravo 
interno não provido. 

1. Consoante cediço nesta Corte, 
revela-se possível ao relator decidir o 
recurso de forma monocrática se base-
ado em jurisprudência dominante do 
STJ ou do Supremo Tribunal Federal. 
Ademais, uma vez facultada ao pre-
judicado a via do agravo interno a ser 
apreciado pelo órgão colegiado, fica su-

Os pecúlios são uma 
modalidade de proteção  

que consiste no pagamento 
de um capital segurado 

na data avençada 
entre as partes
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perada eventual mácula na deliberação 
unipessoal.

2. A jurisprudência firmada neste 
Sodalício é no sentido de que o mero 
atraso no pagamento de prestação 
do prêmio do seguro não importa em 
desfazimento automático do contrato, 
para o que se exige, ao menos, a prévia 
constituição em mora do contratante 
pela seguradora, mediante interpela-
ção. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1266077⁄RO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALO-
MÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
18⁄09⁄2018, DJe 24⁄09⁄2018.)

Agravo interno nos embargos de 
declaração no agravo em recurso espe-
cial. Ação de indenização securitária. 
Acidente com veículo. Violação ao arti-
go 535 do CPC⁄1973 não configurada. Re-
visão das conclusões do acórdão esta-
dual. Impossibilidade. Necessidade de 
reexame de provas e interpretação de 
cláusulas contratuais. Incidência das 
súmulas 5 e 7 do STJ. Inadimplemento 
de parcelas do prêmio. Extinção auto-
mática do contrato. Não ocorrência. 
Prévia notificação para constituição 
em mora. Necessidade. Incidência da 
súmula 83⁄STJ. Aplicação da multa do 
art. 538, parágrafo único, do cpc⁄1973. 
Incidência da súmula 7⁄STJ. Agravo in-
terno desprovido. 

1. “Se os fundamentos do acórdão 
recorrido não se mostram suficientes 
ou corretos na opinião do recorrente, 
não quer dizer que eles não existam. 
Não se pode confundir ausência de mo-
tivação com fundamentação contrária 
aos interesses da parte, como ocorreu 
na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do 
CPC⁄2015 não configurada” (AgInt no 
REsp n. 1.584.831⁄CE, Relator o Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 14⁄6⁄2016, DJe 21⁄6⁄2016). 

2. A alteração do entendimento 
adotado pela Corte de origem, que 
concluiu: a) que a apólice de seguro 
cobria vários eventos, inclusive os de 
natureza imaterial; e b) que a impossi-
bilidade de cancelamento do contrato 
de seguro automaticamente, sem no-
tificação do segurado acerca do atraso 
no pagamento das parcelas, demanda-
ria, necessariamente, interpretação de 
cláusulas contratuais e novo exame do 

acervo fático-probatório constante dos 
autos, providências vedadas na via es-
treita do recurso especial, conforme os 
óbices previstos nos enunciados n. 5 e 7 
da Súmula deste Tribunal Superior.

3. O acórdão recorrido encontra-se 
em consonância com a jurisprudência 
desta Corte Superior, segundo a qual o 
atraso no pagamento de parcela do prê-
mio do contrato de seguro não acarreta 
a sua extinção automática, porquanto 
imprescindível a prévia notificação es-
pecífica do segurado para a sua consti-
tuição em mora.

Portanto, inafastável a incidência 
da Súmula 83⁄STJ, aplicável também 
aos casos em que interposta a insur-
gência extraordinária com amparo na 
alínea a do permissivo constitucional.

4. Razões recursais insuficientes 
para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 

1032390⁄ES, Rel. Ministro Marco Auré-

lio Bellizze, terceira turma, julgado em 
22⁄08⁄2017, DJe 05⁄09⁄2017.)

No caso sob julgamento, o acórdão 
recorrido, adotando a fundamentação 
da sentença – que considerou ter a enti-
dade ré agido em conformidade com as 
cláusulas estabelecidas no regulamen-
to do plano ao recusar o pagamento do 
pecúlio – negou provimento ao apelo da 
recorrente, mantendo a improcedência 
do pedido. O Relator, no entanto, des-
tacou em seu voto que, “[r]essalvando 
meu entendimento no sentido enten-
der abusivo o cancelamento automáti-
co do seguro⁄pecúlio, sem a prévia noti-
ficação do contratado, entendo que, no 
caso concreto, o lapso temporal trans-
corrido entre o início da inadimplência 
e a data do óbito do contratante afasta 
a abusividade do cancelamento sem 
prévia notificação, porquanto foram 
mais de sete anos sem efetuar o paga-
mento do prêmio” (e-STJ fl. 361).

A ressalva feita pelo Relator quanto 
à necessidade de interpelação vai ao 
encontro da orientação prevalecente 
nesta Corte, conforme os precedentes 
citados, o que, em princípio, justifica-
ria o provimento do especial. Todavia, 
como ressaltado no acórdão, no que se 
refere ao lapso temporal decorrido o 
caso em questão contém peculiarida-
des que merecem destaque.

Com efeito, são incontroversos nos 
autos os seguintes fatos: (a) o faleci-
do contratou o plano de pecúlio em 
10⁄8⁄1960 (e-STJ fl. 102), (b) no ano de 
2001 (não consta expressamente da 
sentença ou do acórdão em que mês), 
o contratante interrompeu o paga-
mento das contribuições ajustadas, e 
(c) em 1º⁄5⁄2001, a entidade procedeu 
à exclusão dele do plano por falta de 
pagamento das mensalidades sem que 
tenha procedido à prévia notificação. 

Diante da morte do contratante, 
ocorrida em 25⁄9⁄2008, ou seja, cerca 
de 7 (sete) anos depois de cessadas as 
contribuições e unilateralmente en-
cerrado o contrato, a recorrente e os 
demais autores ajuizaram a presente 
ação pretendendo a condenação da 
ré “ao pagamento do pecúlio contra-
tado no valor mínimo de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) ou pelo valor da co-
bertura por morte de qualquer causa 
devido e atualizado quando da apre-
sentação dos documentos pela Ré, ou 
a devolução do capital proporcional 
às parcelas pagas pelo de cujus em 
vida, considerando que a última par-
cela adimplida foi em agosto de 2001, 
no valor de R$ 40,79 (quarenta reais e 
setenta e nove centavos)” (e-STJ fl. 9). 
Alegaram, para tanto, que o contratan-
te teria deixado de efetuar o pagamen-
to das parcelas mensais do pecúlio por 
ter sido acometido do Mal de Alzhei-
mer. Salientaram que o contrato não 
poderia ter sido rescindido unilate-
ralmente tendo em vista tratar-se de 
relação de consumo.

Sopesados os fatos e as alegações 
apresentadas, a Corte de origem hou-
ve por bem manter improcedência do 
pedido, considerando que “[n]ão esta-
mos falando em dois ou três meses de 
atraso, mas em sete longos anos, que 
não podem ser entendidos como mero 
atraso no pagamento da prestação, 

Se os fundamentos do 
acórdão recorrido não se 
mostram suficientes ou 
corretos na opinião do 

recorrente, não quer dizer 
que eles não existam 
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motivo pelo qual, no caso concreto, a 
ausência de notificação não pode ser 
motivo para a procedência da deman-
da, sob pena de afronta à boa-fé que 
deve pautar as relações contratuais” 
(e-STJ fl. 361).

Acrescentou o Relator, em seu voto, 
que “não subsiste a tese de que o con-
tratante do pecúlio deixou de pagá-lo 
em razão de já estar acometido pelo 
Mal de Alzheimer em 2001, pois em 
2004 firmou de próprio punho solici-
tação de resgate plano de renda, fl. 145, 
sem a representação de um curador. 
Ademais, caso o contratante já não 
possuísse capacidade de gerir sua vida 
civil, deveria ter sido posto sob cura-
tela, o que não fizeram os autores na 
qualidade de seus filhos e esposa, não 
sendo possível interpretar tal falta a 
seu favor” (e-STJ fl. 362).

Como antes destacado, o mero 
inadimplemento das prestações não 
basta para a caracterização da mora 
do segurado, sendo necessária a in-
terpelação para a desconstituição da 
relação contratual. Entretanto, diante 
de um longo período de inadimplemen-
to – aproximadamente 7 (sete) anos, 
sem prova de circunstância excepcio-
nal que se afigure apta a justificar o 
descumprimento da obrigação, não há 
falar em “mero inadimplemento”, se-
não a inequívoca manifestação de de-
sinteresse na continuidade da relação 
contratual.

No julgamento do REsp n. 
842.408⁄RS, examinando situação se-
melhante, entendeu a Terceira Turma 
desta Corte que “[i]ndenizar segurado 
inadimplente há mais de um ano é 
agredir a boa-fé (Art. 1.443 do CCB⁄1916) 
e a lógica do razoável. Pouco importa se 
o inadimplemento decorreu de suposta 
redução do limite de crédito do segura-
do. Nem há como impor ao banco onde 
realizados os débitos o dever de acom-
panhar os compromissos financeiros 
de seu cliente ‘distraído’ (fl. 201). Um 
atraso de 15 meses não pode ser quali-
ficado como ‘mero atraso no pagamen-
to de prestação do prêmio do seguro’ 
(REsp 316.552⁄PASSARINHO). A ausên-
cia de interpelação por parte da segu-
radora não garante, no caso, o direito à 
indenização securitária”. Confira-se a 
ementa do respectivo acórdão:

Seguro de vida. Atraso no pagamen-
to. Ausência de interpelação. – Normal-
mente, para que se caracterize mora 
no pagamento de prestações relativas 
ao prêmio é necessária a interpelação 
do segurado. Mero atraso não basta 
para desconstituir a relação contra-
tual. – A cláusula de cancelamento do 
seguro sem prévia notificação deixa de 
se abusiva, se o segurado permanece 
em mora há mais de 15 (quinze) meses. 
– Em homenagem à boa-fé e à lógica 
do razoável, atraso superior a um ano 
não pode ser qualificado como “mero 
atraso no pagamento de prestação do 
prêmio do seguro” (REsp 316.552⁄PAS-
SARINHO, grifei). A ausência de inter-
pelação por parte da seguradora não 
assegura, no caso, o direito à indeniza-
ção securitária. 

(REsp 842.408⁄RS, Rel. Ministro 
HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 
16⁄11⁄2006, DJ 04⁄12⁄2006, p. 315)

Com efeito, o comportamento das 
partes durante o cumprimento do con-
trato deve ser interpretado levando em 
conta o critério da boa-fé. 

Conforme dispõe o art. 422 do CC, 
“Os contratantes são obrigados a guar-
dar, assim na conclusão do contrato, 
como em sua execução, os princípios 
de probidade e boa-fé”. 

A propósito, destaco a doutrina de 
Humberto Theodoro Júnior e Juliana 
Cordeiro de Faria:

Não sendo possível definir com pre-
cisão a vontade negocial comum (i.é, a 
intenção comum dos contratantes na 
formulação da declaração negocial), a 
regra importante do direito civil con-
temporâneo é, assim, a que manda a 
interpretação do negócio jurídico seja 
feita segundo a boa-fé e os usos do lu-
gar de sua celebração (CC⁄2002, art. 113).

A boa-fé, in casu, é a que a doutrina 
apelida de boa-fé objetiva, distinta da 

Com efeito, o 
comportamento das partes 

durante o cumprimento 
do contrato deve ser 

interpretado levando em 
conta o critério da boa-fé 
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motivo pelo qual, no caso concreto, a 
ausência de notificação não pode ser 
motivo para a procedência da deman-
da, sob pena de afronta à boa-fé que 
deve pautar as relações contratuais” 
(e-STJ fl. 361).

Acrescentou o Relator, em seu voto, 
que “não subsiste a tese de que o con-
tratante do pecúlio deixou de pagá-lo 
em razão de já estar acometido pelo 
Mal de Alzheimer em 2001, pois em 
2004 firmou de próprio punho solici-
tação de resgate plano de renda, fl. 145, 
sem a representação de um curador. 
Ademais, caso o contratante já não 
possuísse capacidade de gerir sua vida 
civil, deveria ter sido posto sob cura-
tela, o que não fizeram os autores na 
qualidade de seus filhos e esposa, não 
sendo possível interpretar tal falta a 
seu favor” (e-STJ fl. 362).

Como antes destacado, o mero 
inadimplemento das prestações não 
basta para a caracterização da mora 
do segurado, sendo necessária a in-
terpelação para a desconstituição da 
relação contratual. Entretanto, diante 
de um longo período de inadimplemen-
to – aproximadamente 7 (sete) anos, 
sem prova de circunstância excepcio-
nal que se afigure apta a justificar o 
descumprimento da obrigação, não há 
falar em “mero inadimplemento”, se-
não a inequívoca manifestação de de-
sinteresse na continuidade da relação 
contratual.

No julgamento do REsp n. 
842.408⁄RS, examinando situação se-
melhante, entendeu a Terceira Turma 
desta Corte que “[i]ndenizar segurado 
inadimplente há mais de um ano é 
agredir a boa-fé (Art. 1.443 do CCB⁄1916) 
e a lógica do razoável. Pouco importa se 
o inadimplemento decorreu de suposta 
redução do limite de crédito do segura-
do. Nem há como impor ao banco onde 
realizados os débitos o dever de acom-
panhar os compromissos financeiros 
de seu cliente ‘distraído’ (fl. 201). Um 
atraso de 15 meses não pode ser quali-
ficado como ‘mero atraso no pagamen-
to de prestação do prêmio do seguro’ 
(REsp 316.552⁄PASSARINHO). A ausên-
cia de interpelação por parte da segu-
radora não garante, no caso, o direito à 
indenização securitária”. Confira-se a 
ementa do respectivo acórdão:

Seguro de vida. Atraso no pagamen-
to. Ausência de interpelação. – Normal-
mente, para que se caracterize mora 
no pagamento de prestações relativas 
ao prêmio é necessária a interpelação 
do segurado. Mero atraso não basta 
para desconstituir a relação contra-
tual. – A cláusula de cancelamento do 
seguro sem prévia notificação deixa de 
se abusiva, se o segurado permanece 
em mora há mais de 15 (quinze) meses. 
– Em homenagem à boa-fé e à lógica 
do razoável, atraso superior a um ano 
não pode ser qualificado como “mero 
atraso no pagamento de prestação do 
prêmio do seguro” (REsp 316.552⁄PAS-
SARINHO, grifei). A ausência de inter-
pelação por parte da seguradora não 
assegura, no caso, o direito à indeniza-
ção securitária. 

(REsp 842.408⁄RS, Rel. Ministro 
HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 
16⁄11⁄2006, DJ 04⁄12⁄2006, p. 315)

Com efeito, o comportamento das 
partes durante o cumprimento do con-
trato deve ser interpretado levando em 
conta o critério da boa-fé. 

Conforme dispõe o art. 422 do CC, 
“Os contratantes são obrigados a guar-
dar, assim na conclusão do contrato, 
como em sua execução, os princípios 
de probidade e boa-fé”. 

A propósito, destaco a doutrina de 
Humberto Theodoro Júnior e Juliana 
Cordeiro de Faria:

Não sendo possível definir com pre-
cisão a vontade negocial comum (i.é, a 
intenção comum dos contratantes na 
formulação da declaração negocial), a 
regra importante do direito civil con-
temporâneo é, assim, a que manda a 
interpretação do negócio jurídico seja 
feita segundo a boa-fé e os usos do lu-
gar de sua celebração (CC⁄2002, art. 113).

A boa-fé, in casu, é a que a doutrina 
apelida de boa-fé objetiva, distinta da 
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que se passa no subjetivismo do agen-
te quando age ignorando a realidade e 
supondo-a diversa da que certamente 
existe. 

No sentido do art. 113 do atual Códi-
go Civil, a função interpretativa reser-
vada à boa-fé consiste em evitar, nas 
disposições provocadoras de divergên-
cia exegética, o sentido que seja incom-
patível com a honestidade e a lealdade. 
Se de várias maneiras se pode entender 
uma declaração negocial, o intérpre-
te tem de escolher o sentido que não 
conduza à ilicitude e à imoralidade. É 
de se supor que cada contratante te-
nha estipulado e aceito apenas o que é 
correto ou honesto no comportamento 
negocial.

(...)
Para aplicar a boa-fé objetiva, o in-

térprete não precisa (nem deve) modi-
ficar o sentido do ajuste. Mas, no defi-
nir o “sentido objetivo da declaração”, 
intentará preservar o sentido no qual 
o outro contratante (o destinatário) 
confiou, dentro das regras da lealdade 
e correção. Não é, pois, com o que, de 
boa-fé ou má-fé subjetivamente, quis 
a parte declarar, que se ocupará o in-
térprete. A operação interpretativa se 
concentrará naquilo que o destinatá-
rio da declaração pôde honestamente 
compreender do contexto negocial.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto, 
DE FARIA, Juliana Cordeiro. Contrato. 
Interpretação. Princípio da boa-fé. Te-
oria do ato próprio ou da vedação do 
comportamento contraditório: Revista 
de Direito Privado: RDPriv, v. 10, n. 38, 
abr.⁄jun. 2009.)

Nesse contexto, a pretensão de 
que se considere por não encerrado o 
contrato, apenas porque não houve a 
necessária notificação prévia para o 
desfazimento do ajuste, muito embora 
tenha o contratante adotado compor-
tamento incompatível com a vontade 
dar continuidade ao plano de pecúlio, 
deixando de adimplir as contribuições 
mensais por cerca 7 (sete) anos, não 
dever prevalecer, por configurar ato 
contrário à boa-fé, indispensável na re-
lação negocial. 

Deve, portanto, ser considerada le-
gítima a recusa da entidade aberta de 
previdência privada ao pagamento do 
pecúlio.

Diante do exposto, NEGO PROVI-
MENTO ao recurso especial.

É como voto. 

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TUR-
MA, ao apreciar o processo em epígrafe 
na sessão realizada nesta data, proferiu 
a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, 
negou provimento ao recurso especial, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Re-
lator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salo-
mão (Presidente), Raul Araújo e Maria 
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Minis-
tro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Mi-
nistro Marco Buzzi. n

 Processo Civil

PENHORA

670.206 RECURSOS OBTIDOS POR FACULDADE 
NA RECOMPRA DE TÍTULOS DO FIES PODEM SER 
PENHORADOS

Superior Tribunal de Justiça
Recurso Especial n. 1.761.543/DF
Órgão Julgador: 3a. Turma
Fonte: DJ, 26.03.2021
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

EMENTA

Recurso Especial. Processual Civil. Créditos vinculados ao FIES. 
Impenhorabilidade. Precedentes da terceira turma do STJ. Dis-
tinção. Valores decorrentes da recompra de CFT-E. Possibilidade 
de constrição. Não aplicação do art. 833, IX, do CPC⁄2015. Penhora 
de percentual do faturamento. Ausência de indicação dos dispo-
sitivos legais supostamente violados. Súmula 284⁄stf. Recurso 
especial parcialmente conhecido para, nessa extensão, negar-lhe 
provimento. 1. Cinge-se a controvérsia em definir, além da neces-
sidade de redução do percentual de constrição do faturamento, 
a possibilidade, ou não, de penhora de recursos oriundos de re-
compra do FIES, ante a sua aplicabilidade compulsória na área 
da educação. 2. Conforme a legislação de regência, na medida em 
que há a prestação do serviço educacional, os títulos Certificados 
Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E), emitidos pelo Tesouro 
Nacional, são repassados às Instituições de Ensino Superior (IES) 
para pagamento exclusivo de contribuições sociais previdenciá-
rias e, subsidiariamente, dos demais tributos administrados pela 
Receita Federal do Brasil (art. 10, caput e § 3º, da Lei n. 10.260⁄2001). 
2.1. Após o pagamento dos referidos débitos previdenciários e tri-
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butários, o FIES recomprará os valores de titularidade das insti-
tuições de ensino que eventualmente sobrepujam as obrigações 
legalmente vinculadas, resgatando os títulos CFT-E junto às man-
tenedoras das IES, e entregará o valor financeiro equivalente ao 
resgate, atualizado pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). 
2.2. A Terceira Turma do STJ firmou a tese de que os recursos pú-
blicos recebidos por instituição de ensino superior privada são im-
penhoráveis, pois são verbas de aplicação compulsória em educa-
ção. Precedentes. 2.3. Contudo, deve-se fazer uma distinção entre 
os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Os certificados 
emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E), de fato, não são penhorá-
veis, haja vista a vinculação legal da sua aplicação.  2.4. De outro 
lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-E, as 
instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao 
seu patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda 
aos seus interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder 
público. Assim, havendo disponibilidade plena sobre tais valores, 
é possível a constrição de tais verbas para pagamento de obriga-
ções decorrentes das relações privadas da instituição de ensino. 3. 
Quanto à penhora de percentual do faturamento, ressalta-se que 
o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu 
cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, 
é imprescindível que se aponte, de forma clara, os dispositivos 
supostamente violados pela decisão recorrida, sob pena de inad-
missão, ante a aplicação analógica da Súmula 284⁄STF. 4. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Processual civil. Agravo de instru-
mento. Agravo interno. Negativa de 
efeito suspensivo ao recurso. Penhora 
de faturamento. Percentual. Razoabili-
dade. Possibilidade de penhora de cré-
ditos do programa de financiamento 
estudantil quando não utilizados para 
o pagamento de tributos. Ausência de 
compulsoriedade de aplicação em edu-
cação. Decisão mantida. 1. Os agravan-
tes não trouxeram argumentos aptos 
a modificar a decisão proferida, ine-
xistindo também qualquer fato novo 
que possa alterar o entendimento es-
posado por ocasião do r. .decisum 2. Se 
há previsão de recompra pelo próprio 
FIES de certificados, conclui-se que há 
possibilidade de sobra de títulos não 
usados para pagar contribuições so-
ciais e os demais tributos referidos no 
artigo 10 da Lei nº 10.260⁄2001 e, desse 
modo, as instituições educacionais, por 
fim, acabam ficando com quantias em 
dinheiro do Fundo, as quais são perfei-
tamente passíveis de penhora. 3. Os re-
cursos oriundos do FIES podem sofrer 
constrição para satisfazer obrigação do 
devedor. Ou seja, a partir do momento 
que o valor, ainda que proveniente des-
sas verbas, é creditado na conta corren-
te, não são de aplicação compulsória 
em educação, passível de penhora ou 
de bloqueio. 4. Agravo de instrumento 
conhecido e desprovido. Agravo Inter-
no Prejudicado. 

Irresignada, a executada interpõe 
recurso especial, fundamentado na 
alínea a do permissivo constitucional, 
apontando violação aos arts. 833, IX, do 
CPC⁄2015; e 1º, 7º, 9º, 10, § 1º, e 13 da Lei 
10.260⁄2001. 

Sustenta, em síntese, a impenhora-
bilidade dos créditos correspondentes 
à recompra dos certificados represen-
tativos dos títulos da dívida pública 
emitidos em favor do FIES para paga-
mento de encargos educacionais, haja 
vista sua aplicação compulsória à área 
da educação. 

Pugna, ainda, pela redução do per-
centual de penhora sobre o seu fatura-
mento, ante a violação do princípio da 
razoabilidade, pois já incidem diversas 
constrições, as quais totalizam 45% 
da sua receita e poderão inviabilizar o 
exercício de sua atividade empresária.

Contrarrazões às fls. 493-506 (e-STJ). 

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que 
são partes as acima indicadas, acor-
dam os Ministros da Terceira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça,  por 
unanimidade, conhecer em parte do re-
curso especial e, nesta parte, negar-lhe 
provimento, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, 
Paulo de Tarso Sanseverino (Presiden-
te) e Ricardo Villas Bôas Cueva vota-
ram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 23 de março de 2021 (data 
do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, Relator

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉ-
LIO BELLIZZE: 

Cuida-se, na origem, de agravo de 
instrumento interposto por Fortium 

– Editora e Treinamento Ltda. contra 
decisão que, nos autos da execução de 
título extrajudicial ajuizada por Socie-
dade Educacional Brasília S⁄C Ltda., in-
deferiu a reunião de diversos processos 
executivos envolvendo as mesmas par-
tes e determinou a penhora diária de 
5% de todo e qualquer ativo financeiro 
creditado em favor da executada, na 
conta bancária discriminada, até a sa-
tisfação da dívida vindicada nos autos. 

Nas razões do referido inconformis-
mo, a agravante aduziu a existência de 
conexão com outras execuções, a neces-
sidade de limitação da penhora a 10% do 
seu faturamento mensal e a impenhora-
bilidade do crédito oriundo do Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES). 

A Sexta Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios negou provimento à insur-
gência, nos termos da seguinte ementa 
(e-STJ, fls. 432-446): 
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É o relatório.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.761.543 – 

DF (2018⁄0214657-7)
VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 
Cinge-se a controvérsia em definir, 

além da necessidade de redução do 
percentual de constrição do fatura-
mento, a possibilidade, ou não, de pe-
nhora de recursos oriundos de recom-
pra do FIES, ante a sua aplicabilidade 
compulsória na área da educação.

1. Penhora de recursos advindos do 
FIES

Inicialmente, para melhor compre-
ensão da controvérsia, torna-se im-
perioso o detalhamento do programa 
Fundo de Financiamento Estudantil 
(FIES) desenvolvido no âmbito do Pla-
no Nacional de Educação (PNE), insti-
tuído pelo Ministério da Educação. 

Sua finalidade primordial é a con-
cessão de financiamento a estudantes 
de cursos superiores não gratuitos da 
educação profissional, técnica e tecno-
lógica, e em programas de mestrado e 
doutorado com avaliação positiva, con-
forme determinado pelo art. 1º, caput e 
§ 1º, da Lei n. 10.260⁄2001. 

Nota-se, portanto, a importância 
fundamental do programa, pois busca 
concretizar o direito fundamental de 
acesso à educação para todos, previsto 
no art. 205 da CRFB, principalmente 
por se tratar de uma política pública 
que prioriza a promoção de acesso de 
famílias de baixa renda à educação su-
perior.

Para custear o referido fundo, há 
autorização orçamentária estabelecida 
na Lei Orçamentária Anual para o Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) conceder os financia-
mentos de acordo com o número de alu-
nos financiados, o percentual de finan-
ciamento contratado pelo beneficiário 
e o valor da semestralidade do curso.

Em seguida, o FNDE solicita ao Te-
souro Nacional a emissão de Certifica-
dos Financeiros do Tesouro – Série E 
(CFT-E), o que enseja o endividamento 
público, pois se caracteriza como um 
empréstimo da União, por meio de ins-
tituição bancária (Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal), nos termos 
do art. 7º da Lei n. 10.260⁄2001.

Assim, na medida em que há a 
prestação do serviço educacional, os 
títulos CFT-E são repassados às Insti-
tuições de Ensino Superior (IES) para 
pagamento exclusivo de contribuições 
sociais previdenciárias e, subsidiaria-
mente, dos demais tributos adminis-
trados pela Receita Federal do Brasil, 
conforme determinam o art. 10, caput 
e § 3º, da Lei n. 10.260⁄2001.

Entretanto, o art. 13 da legislação de 
regência prevê que, após o pagamento 
dos referidos débitos previdenciários e 
tributários, o FIES recomprará os valo-
res de titularidade das instituições de 
ensino que eventualmente sobrepujam 
as obrigações legalmente vinculadas, 
resgatando os títulos CFT-E junto às 
mantenedoras das IES, e entregará o 
valor financeiro equivalente ao resgate, 
atualizado pelo Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M).

No julgamento do REsp n. 
1.840.737⁄DF, a Ministra Nancy Andrighi 

citou trecho do relatório de auditoria 
proferido pelo Tribunal de Contas da 
União (TC 011.884⁄2016-9, sessão do Ple-
nário de 23⁄11⁄2016), que bem delineia a 
sistemática de funcionamento do FIES 
e que ora se pede vênia para também 
transcrever:

II.3. Funcionamento do Fies
50. É possível explicar o funciona-

mento do Fies sob duas óticas: a primei-
ra em relação ao estudante beneficiário 
e a segunda em relação às mantenedo-
ras das IES, referente a operacionaliza-
ção do mecanismo de financiamento e 
pagamento dos encargos devidos às IES.

51. A seguir será explicitado, re-
sumidamente, o funcionamento do 
programa sob as duas óticas citadas. 
Para mais detalhes do funcionamento, 
remete-se ao Mapa de Processo (Apên-
dices IX.1 e IX.2).

II.3.1. Ótica do beneficiário do pro-
grama

52. O estudante beneficiário, para 
participar do programa, deverá fazer 
sua pré-inscrição em sistema pró-
prio disponibilizado pela Diretoria de 
Tecnologia da Informação do MEC 
(DTI⁄MEC) – FiesSeleção –, momento 
em que informará os seus dados, a IES 
em que deseja estudar e o curso dese-
jado.

53. Caso o estudante atenda aos cri-
térios estabelecidos nos normativos do 
MEC – atualmente: nota igual ou supe-
rior a 450 pontos no Exame Nacional 
de Ensino Médio (Enem), nota maior 
que zero na redação e renda familiar de 
até 3 salários mínimos de renda bruta 
familiar mensal per capita –, poderá 
ser selecionado para obter o financia-
mento conforme a lista de classificação 
divulgada pela Secretaria de Ensino 
Superior do MEC (Sesu⁄MEC). O curso 
pretendido deverá, necessariamente, 
ser ofertado por mantenedora de IES 
que já tenha, previamente, aderido ao 
Fies.

54. Após ter sido selecionado na 
classificação divulgada pela Sesu⁄MEC, 
o estudante deverá confirmar sua ins-
crição por meio do Sistema Informati-
zado do Fies (Sisfies), o qual também é 
mantido pela DTI⁄MEC. Feito isso, ele 
deverá comparecer ao agente financei-
ro escolhido (BB ou Caixa) para forma-
lizar o contrato de financiamento do 
Fies.

55. A partir daí o estudante estará 
apto para começar seus estudos com 
recursos do Fies. Durante o curso, ele 
pagará, a cada três meses, somente 
taxa específica relativa a juros (atual-
mente, R$ 150,00). Ao término de cada 
semestre, ele deverá realizar o adita-
mento de seu contrato para o próximo 
semestre letivo, podendo ser de forma 
simplificada, quando não há necessida-
de de novo comparecimento ao agente 
financeiro, ou não simplificada, quan-
do há necessidade de comparecimento 
do estudante ao agente financeiro em 
virtude de alguma alteração contratual 
mais relevante (por exemplo, troca dos 
fiadores).

56. Após a conclusão do curso, o be-
neficiário terá um período de carência 
para que comece a pagar as parcelas 
relativas à amortização do seu finan-
ciamento; devendo, contudo, continuar 
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arcando com as taxas trimestrais rela-
tivas a juros (atualmente o período de 
carência é de dezoito meses).

57. Terminado o período de carên-
cia, o estudante inicia o pagamento das 
parcelas mensais de seu financiamen-
to, cujo prazo de pagamento poderá ser 
de até três vezes o período do curso ob-
jeto de financiamento.

II.3.2. Ótica das mantenedoras de 
IES

58. A fim de participar do Fies, as 
mantenedoras de IES devem atender 
as condições estabelecidas no art. 15 
da Portaria Normativa MEC 1, de 22 de 
janeiro de 2010, e assinar o Termo de 
Adesão ao programa, procedimento re-
alizado por meio do SisFies. Posterior-
mente, antes do início de cada semestre 
letivo, deverão firmar o Termo de Parti-
cipação, no qual detalharão os cursos e 
as vagas que serão ofertadas no âmbito 
do programa.

59. Após os estudantes estarem 
matriculados nas IES, iniciam-se os 
cursos financiados pelo programa. Em 
contrapartida à prestação de serviços 
realizadas pelas IES, as mantenedoras 
recebem títulos públicos (CFT-E).

60. Tais títulos são emitidos pela 
STN após solicitação do agente ope-
rador do Fies (FNDE); em contrapar-
tida, o agente operador repassa à STN 
recursos financeiros equivalentes ao 
valor dos títulos emitidos. Esses títulos 
são repassados às mantenedoras na 
medida em que estas prestam serviços 
aos estudantes do Fies. De posse dos tí-
tulos, as mantenedoras os utilizam no 

pagamento de débitos de caráter previ-
denciário ou de tributos federais.

61. Caso a mantenedora não possua 
débitos relativos a esses tributos ou, 
ainda, caso, após a quitação dos tribu-
tos, reste algum excedente em títulos 
em sua posse, poderá oferecê-los no pro-
cesso de recompra realizado pelo agente 
operador. Nesse caso, o FNDE resgata 
esses títulos junto às mantenedoras e 
entrega o valor financeiro equivalente 
ao resgate atualizado pelo Índice Geral 
de Preços – Mercado (IGP-M) – confor-
me dispõe o art. 22 do Decreto 3.859⁄2001.

62. Ocorridas as etapas acima, o pro-
cesso se repete enquanto a mantenedo-
ra for participante do Fies e enquanto 
houver alunos do Fies estudando nas 
IES a ela vinculadas. (Informações ex-

traídas de https:⁄⁄portal.tcu.gov.br⁄data⁄
files⁄08⁄43⁄F7⁄B1⁄51B98510784389852A281
8A 8⁄011.884-2016-9%20_FIES_.pdf, aces-
so em 15⁄10⁄2019)

Portanto, nota-se que a Terceira 
Turma do STJ, no julgamento do recur-
so especial acima referido, assim como 
no julgamento do REsp n. 1.588.226⁄DF, 
firmou a tese de que os recursos públi-

cos recebidos por instituição de ensino 
superior privada são impenhoráveis, 
pois são verbas de aplicação compulsó-
ria em educação.

Entretanto, ao revisitar o tema, 
constata-se que deve haver uma distin-
ção entre os valores tidos como impe-
nhoráveis, apreciados pelos referidos 
precedentes, daqueles penhoráveis, 
conforme se passará a demonstrar.

Relembre-se que o art. 833, IX, do 
CPC⁄2015 reconhece a impenhorabili-
dade dos recursos públicos recebidos 
por instituições privadas para aplica-
ção compulsória em educação, saúde 
ou assistência social.

Contudo, a interpretação desse 
dispositivo não pode ser extensiva, de 
modo a vedar a constrição de qualquer 
valor que decorra de repasses públicos 
às IES privadas, assim como não pode 
implicar uma impenhorabilidade per-
pétua, pois isso desvirtuaria a lógica do 
sistema, ante a possibilidade da execu-
ção de manobras capazes de inviabili-
zar a satisfação do crédito dos credores 
das mantenedoras das IES.

Importante reafirmar que, por 
disposição legal, não é possível a 
constrição de CFT-E, haja vista que a 
legislação de regência determina ex-
pressamente que tais títulos somente 
poderão ser utilizados para pagamento 
de débitos previdenciários e tributá-
rios das mantenedoras das IES, sendo 
vedada, inclusive, a negociação dos cer-
tificados com outras pessoas jurídicas 
de direito privado, consoante a redação 
do art. 10, § 3º, da Lei n. 10.260⁄2001.
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arcando com as taxas trimestrais rela-
tivas a juros (atualmente o período de 
carência é de dezoito meses).

57. Terminado o período de carên-
cia, o estudante inicia o pagamento das 
parcelas mensais de seu financiamen-
to, cujo prazo de pagamento poderá ser 
de até três vezes o período do curso ob-
jeto de financiamento.

II.3.2. Ótica das mantenedoras de 
IES

58. A fim de participar do Fies, as 
mantenedoras de IES devem atender 
as condições estabelecidas no art. 15 
da Portaria Normativa MEC 1, de 22 de 
janeiro de 2010, e assinar o Termo de 
Adesão ao programa, procedimento re-
alizado por meio do SisFies. Posterior-
mente, antes do início de cada semestre 
letivo, deverão firmar o Termo de Parti-
cipação, no qual detalharão os cursos e 
as vagas que serão ofertadas no âmbito 
do programa.

59. Após os estudantes estarem 
matriculados nas IES, iniciam-se os 
cursos financiados pelo programa. Em 
contrapartida à prestação de serviços 
realizadas pelas IES, as mantenedoras 
recebem títulos públicos (CFT-E).

60. Tais títulos são emitidos pela 
STN após solicitação do agente ope-
rador do Fies (FNDE); em contrapar-
tida, o agente operador repassa à STN 
recursos financeiros equivalentes ao 
valor dos títulos emitidos. Esses títulos 
são repassados às mantenedoras na 
medida em que estas prestam serviços 
aos estudantes do Fies. De posse dos tí-
tulos, as mantenedoras os utilizam no 

pagamento de débitos de caráter previ-
denciário ou de tributos federais.

61. Caso a mantenedora não possua 
débitos relativos a esses tributos ou, 
ainda, caso, após a quitação dos tribu-
tos, reste algum excedente em títulos 
em sua posse, poderá oferecê-los no pro-
cesso de recompra realizado pelo agente 
operador. Nesse caso, o FNDE resgata 
esses títulos junto às mantenedoras e 
entrega o valor financeiro equivalente 
ao resgate atualizado pelo Índice Geral 
de Preços – Mercado (IGP-M) – confor-
me dispõe o art. 22 do Decreto 3.859⁄2001.

62. Ocorridas as etapas acima, o pro-
cesso se repete enquanto a mantenedo-
ra for participante do Fies e enquanto 
houver alunos do Fies estudando nas 
IES a ela vinculadas. (Informações ex-

traídas de https:⁄⁄portal.tcu.gov.br⁄data⁄
files⁄08⁄43⁄F7⁄B1⁄51B98510784389852A281
8A 8⁄011.884-2016-9%20_FIES_.pdf, aces-
so em 15⁄10⁄2019)

Portanto, nota-se que a Terceira 
Turma do STJ, no julgamento do recur-
so especial acima referido, assim como 
no julgamento do REsp n. 1.588.226⁄DF, 
firmou a tese de que os recursos públi-

cos recebidos por instituição de ensino 
superior privada são impenhoráveis, 
pois são verbas de aplicação compulsó-
ria em educação.

Entretanto, ao revisitar o tema, 
constata-se que deve haver uma distin-
ção entre os valores tidos como impe-
nhoráveis, apreciados pelos referidos 
precedentes, daqueles penhoráveis, 
conforme se passará a demonstrar.

Relembre-se que o art. 833, IX, do 
CPC⁄2015 reconhece a impenhorabili-
dade dos recursos públicos recebidos 
por instituições privadas para aplica-
ção compulsória em educação, saúde 
ou assistência social.

Contudo, a interpretação desse 
dispositivo não pode ser extensiva, de 
modo a vedar a constrição de qualquer 
valor que decorra de repasses públicos 
às IES privadas, assim como não pode 
implicar uma impenhorabilidade per-
pétua, pois isso desvirtuaria a lógica do 
sistema, ante a possibilidade da execu-
ção de manobras capazes de inviabili-
zar a satisfação do crédito dos credores 
das mantenedoras das IES.

Importante reafirmar que, por 
disposição legal, não é possível a 
constrição de CFT-E, haja vista que a 
legislação de regência determina ex-
pressamente que tais títulos somente 
poderão ser utilizados para pagamento 
de débitos previdenciários e tributá-
rios das mantenedoras das IES, sendo 
vedada, inclusive, a negociação dos cer-
tificados com outras pessoas jurídicas 
de direito privado, consoante a redação 
do art. 10, § 3º, da Lei n. 10.260⁄2001.
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Assim, além dessa previsão especí-
fica da lei, os certificados emitidos pelo 
Tesouro Nacional se encaixam perfeita-
mente na regra geral de impenhorabili-
dade prevista no art. 833, IX, do CPC⁄2015, 
já que esses, sim, são recursos públicos 
recebidos por instituições privadas para 
aplicação compulsória em educação.

Ademais, o art. 10, § 1º, da Lei 
10.260⁄2001, ao vedar a negociação pe-
las IES com outras pessoas jurídicas de 
direito público dos certificados de dívi-
da pública emitidos em favor do FIES, 
nada dispõe sobre o valores oriundos 
da recompra dos títulos e que serão 
incorporados definitivamente ao patri-
mônio da instituição de ensino.

Conforme salientado em trecho an-
terior deste voto, adimplidos os débitos 
previdenciários e tributários, eventual 
saldo credor dos CFT-E de titularidade 
das mantenedoras das IES serão resga-
tados pelo FIES, e o valor equivalente 
ao resgate será entregue em moeda cor-
rente, atualizado pelo IGP-M, cabendo à 
instituição de ensino aplicar tais valo-
res da forma como bem entender.

Nota-se, ainda, que se fosse outro o 
raciocínio adotado, seria necessário que 
a IES prestasse contas aos órgãos de con-
trole do poder público sobre as quantias 
recebidas da recompra dos CFT-E, por 
se tratar de verba pública de aplicação 
obrigatória, demonstrando que tais va-
lores foram efetivamente aplicados em 
educação, o que não ocorre.

Ao receber os valores decorrentes 
da recompra dos CFT-E, as instituições 
de ensino incorporam essa verba ao pa-
trimônio, podendo aplicá-la da forma 
que melhor atenda aos seus interesses, 
não havendo nenhuma ingerência do 
poder público.

Por conseguinte, vedar a constrição 
dos valores oriundos da recompra frus-
traria as expectativas dos credores da 
instituição de ensino, haja vista que atu-
almente boa parte de sua renda é pro-
veniente dos repasses do FIES e do pro-
cesso de recompra dos CFT-E, pois, de 
acordo com informações colhidas do site 
oficial do Governo Federal, “as matrícu-
las Fies passaram de aproximadamente 
5% do total das matrículas na rede pri-
vada em 2009, para 39%, em 2015” (dispo-
nível em https:⁄⁄www.gov.br⁄fazenda⁄pt-
br⁄centrais-de-conteudos⁄apresentacoes⁄

arquivos⁄2017⁄diagnosticofies_junho2017.
pdf – acessado em 11⁄2⁄2021).

Dessa forma, não se vislumbra ne-
nhum óbice legal à penhora dos valo-
res oriundos da recompra dos CFT-E, 
pelo contrário, mostra-se, inclusive, 
salutar aos ordenamentos jurídico e 
econômico que essas verbas possam 
ser objeto de constrição em caso de 
inadimplemento das obrigações decor-
rentes das relações privadas das IES, 
dando maior credibilidade ao sistema 
jurídico e garantindo aos credores que 
haverá opções para se buscar o crédito 
na eventual configuração da mora da 
instituição de ensino.

De outro lado, importante consig-
nar que não se está alterando a juris-
prudência da Terceira Turma do STJ, 
citada acima, mas apenas fazendo uma 
distinção acerca de quais verbas são re-
almente impenhoráveis e aquelas que 
podem ser penhoradas, a fim de adim-
plir débitos decorrentes das relações 
privadas das IES. 

Nesse contexto, permanece a impe-
nhorabilidade dos recursos públicos 
recebidos do FIES pelas instituições 
privadas de ensino superior, consubs-
tanciados no CFT-E, em razão da apli-
cação compulsória em educação.

Entretanto, é plenamente possível 
a constrição dos valores decorrentes 
da recompra do CFT-E pelo FIES, pois 
tais verbas se incorporam ao patrimô-
nio jurídico da instituição financeira, 
que poderá dele dispor livremente, sem 
nenhuma ingerência estatal.

Desse modo, verifica-se que o acórdão 
recorrido decidiu em harmonia com o 
entendimento acima delineado, de modo 
que não merece nenhuma alteração.

2. Redução do percentual de penho-
ra sobre o faturamento

No que tange ao pleito de redução 
do percentual de penhora sobre o fa-
turamento da recorrente, verifica-se 
que as razões recursais não apontam 
os dispositivos de lei federal tidos por 
violados a fim de viabilizar o conhe-
cimento da insurgência a respeito da 
tese de mérito.

Dessa forma, constata-se que a ar-
gumentação apresentada no recurso 
mostra-se deficiente, atraindo, assim, a 
incidência do verbete n. 284 da Súmula 
do Supremo Tribunal Federal.

Importa ponderar que o recurso es-
pecial é reclamo de natureza vinculada 
e, para o seu cabimento, é imprescindí-
vel que a parte recorrente demonstre, 
de forma clara, os dispositivos aponta-
dos como malferidos pela decisão re-
corrida ou que tiveram interpretações 
divergentes por tribunais diversos, sob 
pena de inadmissão.

A propósito:
Agravo interno no recurso espe-

cial. Recurso manejado sob a égide do 
NCPC. Ação declaratória de nulidade 
de cláusula contratual. Cédula rural. 
Capitalização mensal dos juros. Expres-
sa previsão contratual. Cobrança. Lega-
lidade. Súmula nº 93 do STJ. Decisão 
recorrida em consonância com a juris-
prudência desta corte. Precedentes. Al-
teração. Súmula nº 7 do STJ. Dissídio ju-
risprudencial. Dispositivo de lei federal 
não indicado. Aplicação da súmula nº 
284 do STF. Agravo interno não provido.

[...]
4. Inviável análise de recurso espe-

cial interposto pela alínea c do permis-
sivo constitucional que não indica, com 
clareza e precisão, os dispositivos de lei 
federal em relação aos quais haveria 
dissídio jurisprudencial. Incidência da 
Súmula nº 284 do STF.

5. Agravo interno não provido. 
(AgInt no REsp 1.566.235⁄DF, Rel. Min. 
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado 
em 09⁄12⁄2019, DJe 11⁄12⁄2019)

3. Dispositivo 
Diante dessas considerações, co-

nheço parcialmente do recurso espe-
cial para, nessa extensão, negar-lhe 
provimento.

É como voto. 

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA 
TURMA, ao apreciar o processo em epí-
grafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, 
conheceu em parte do recurso especial e, 
nesta parte, negou-lhe provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, 
Paulo de Tarso Sanseverino (Presiden-
te) e Ricardo Villas Bôas Cueva vota-
ram com o Sr. Ministro Relator. 

Impedida a Sra. Ministra Nancy An-
drighi. n
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 Trabalhista

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS

670.207 INDEFERIDO PEDIDO DE RESSARCIMENTO 
DE DESPESAS POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO 
PARTICULAR

Tribunal Superior do Trabalho
Recurso de Revista n. 1382-78.2013.5.02.0038
Órgão Julgador: 3a. Turma
Fonte: DJ, 26.03.2021
Relator: Ministro Mauricio Godinho Delgado

EMENTA

A) Agravo de Instrumento da reclamada. Recurso de Revista. Pro-
cesso sob a égide da lei nº 13.015/2014 e anterior à lei nº 13.467/2017. 
Gratificação denominada “lay off”. Período posterior a 1994. Ma-
téria fática. Súmula 126/TST. Recurso de natureza extraordinária, 
como o recurso de revista, não se presta a reexaminar o conjunto 
fático-probatório produzido nos autos, porquanto, nesse aspec-
to, os Tribunais Regionais do Trabalho revelam-se soberanos. 
Inadmissível, assim, recurso de revista em que, para se chegar a 
conclusão diversa, seria imprescindível o revolvimento de fatos 
e provas, nos termos da Súmula 126 desta Corte. Agravo de ins-
trumento desprovido. B) agravo de instrumento do reclamante. 
Recurso de revista. Processo sob a égide da lei 13.015/2014 e ante-
rior à lei 13.467/2017. Benefício da justiça gratuita. Requisitos. De-
claração de hipossuficiência. Súmula 463, I/TST (conversão da OJ 
304/SBDI-1/TST). Demonstrado no agravo de instrumento que o 
recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-
-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da 
arguição de violação do art. 5º, LXXIV, da CF, suscitada no recurso 
de revista. Agravo de instrumento provido. C) Recurso de Revista 
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Não configuração. 2. Honorários advocatícios contratuais. Inde-
nização a título de ressarcimento de despesas com a contratação 
de advogado particular. Perdas e danos. Impossibilidade. Súmu-
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obrigações entre as partes. A obrigação do empregador resulta do 
contrato de trabalho, e não do contrato de prestação de serviços 
advocatícios firmado entre o seu empregado e um terceiro, sem a 
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la 219/TST. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de 
contrato firmado entre o advogado e seu constituinte, criando 
obrigações entre as partes. A obrigação do empregador resulta do 
contrato de trabalho, e não do contrato de prestação de serviços 
advocatícios firmado entre o seu empregado e um terceiro, sem a 

www.livrariabonijuris.com.br

0800 645 4020
41 3323 4020

de Luiz Fernando 
de Queiroz e Karla 
Pluchiennik Moreira

QUÓRUM 
NO CONDO-
MÍNIO
O PODER DO VOTO 
NAS ASSEMBLEIAS

Esta obra reúne de maneira 
didática a mais completa 
lista exemplificativa de 
quóruns relacionados 
à vida em condomínio. 
Desde aqueles necessários 
à aprovação de obras, 
alteração da convenção e 
regimento interno até os 
relativos ao condomínio 
tradicional e ao condomínio 
na multipropriedade.

Compre pelo QR Code

R$ 40,00
104 páginas

https://www.livrariabonijuris.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=554133234020&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download!%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?url= https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf%20&text=Acesse%20a%20vers%C3%A3o%20digital%20da%20Revista%20Bonijuris.%20Acesse%20o%20link%20e%20fa%C3%A7a%20o%20seu%20download%20da%20edi%C3%A7%C3%A3o%20670
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=%20https://www.editorabonijuris.com.br/revista_bonijuris/edicao_670/Rev_Bonijuris_670.pdf


TRABALHISTA

224 REVISTA BONIJURIS I ANO 33 I EDIÇÃO 670 I JUN/JUL 2021

sua participação. Desse modo, não se pode atribuir responsabili-
dade patrimonial a terceiro quanto ao cumprimento de um con-
trato do qual não participou. Com efeito, o entendimento desta 
Corte é no sentido de serem inaplicáveis os arts. 395 e 404, ambos 
do Código Civil, em face da evidência de, na Justiça do Trabalho, 
não vigorar o princípio da sucumbência insculpido no Código de 
Processo Civil, estando a referida verba regulada pelo artigo 14 
da Lei nº 5.584/70. Na Justiça do Trabalho, nas lides que decor-
rem da relação de emprego, os honorários advocatícios não são 
devidos pela mera sucumbência, mas estão condicionados estri-
tamente ao preenchimento dos requisitos indicados na Súmula 
nº 219, I, do TST, ratificada pela Súmula nº 329 da mesma Corte, 
devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria profis-
sional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do 
mínimo legal ou encontrar-se em situação econômica que não lhe 
permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 
família. Dessa forma, se o Reclamante não está assistido por sin-
dicato de sua categoria profissional, correta a decisão recorrida, 
ao indeferir o pleito de condenação no pagamento dos honorários 
advocatícios, nos termos da Súmula 219, I/TST. Recurso de revista 
não conhecido nos temas. 3. Benefício da justiça gratuita. Requi-
sitos. Declaração de hipossuficiência. Súmula 463, I/TST (CON-
VERSÃO DA OJ 304/SBDI-1/TST). Nos termos do art. 790, § 3º, da 
CLT (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002, vigente à época 
do ajuizamento da reclamação trabalhista), é devido o benefício 
da justiça gratuita àqueles que perceberem salário igual ou infe-
rior ao dobro do mínimo legal, ou declararem, sob as penas da lei, 
que não estão em condições de pagar as custas do processo sem 
prejuízo do sustento próprio ou de sua família. O entendimento 
predominante no âmbito desta Corte era no sentido de que, para 
a concessão do benefício da justiça gratuita, bastava a simples 
afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, 
para se considerar configurada a sua situação econômica (art. 4º, 
§ 1º, da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 1.060/50), 
conforme previa a OJ 304 da SBDI-1/TST (atualmente convertida 
na Súmula 463/TST). Considerando-se que o Reclamante reque-
reu os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.050/60 
e da Súmula 463/TST (ex-OJ 304 da SBDI-1/TST), no momento do 
ajuizamento da ação, faz jus à gratuidade da justiça. Recurso de 
revista conhecido e provido quanto ao tema.

Dispensada a remessa dos autos ao 
Ministério Público do Trabalho, nos 
termos do art. 95, § 2º, do RITST.

PROCESSO SOB A ÉGIDE DA 
LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 
13.467/2017.

PROCESSO ELETRÔNICO. 
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de recursos interpos-

tos em processo iniciado anteriormen-
te à vigência das alterações promo-
vidas pela Lei nº. 13.467, de 13 de julho 
de 2017, e considerando que as relações 
jurídicas materiais e processuais pro-
duziram amplos efeitos sob a norma-
tividade anterior, as matérias serão 
analisadas com observância das nor-
mas então vigorantes, em respeito ao 
princípio da segurança jurídica, asse-
gurando-se a estabilidade das relações 
já consolidadas (arts. 5º, XXXVI, CF; 6º 
da LINDB; 912 da CLT; e 14 do CPC/2015; 
e art. 1º da IN 41 de 2018 do TST).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
RECLAMADA

I) CONHECIMENTO
Atendidos todos os pressupostos 

recursais, CONHEÇO do apelo.
GRATIFICAÇÃO DE “LAY OFF”. PE-

RÍODO POSTERIOR A 1994. MATÉRIA 
FÁTICA. SÚMULA 126/TST

Quanto ao tema, o Tribunal Regio-
nal assim decidiu:

RECURSO DA RECLAMADA. 
2.1 . GRATIFICAÇÃO DE LAY OFF A 

PARTIR DE 1994 . 
Proclama a ré que o reclamante foi 

contratado pela empresa Sanbra em 
1970 na função de auxiliar e que não 
existia a gratificação de desligamento 
lay off. Pontua que em 1993 a empresa 
Sanbra foi adquirida pela reclamada. 
Salienta que a gratificação era adim-
plida somente aos empregados com 
cargo de gestão, o que não era o caso 
do autor. Assevera que houve contra-
dição nos depoimentos, restando sem 
credibilidade. Pontifica, ainda, que 
antes de 1994 existia indenização por 
desempenho no momento do desliga-
mento somente para cargos de gerente 
e não para todos empregados. Por fim, 
prescreve que no momento de desliga-
mento do reclamante foi adimplida a 
gratificação prevista no instrumento 
coletivo da categoria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes au-
tos de Recurso de Revista com Agravo 
n° TST-RRAg-1382-78.2013.5.02.0038, em 
que é Agravado e Recorrente J. A. V. e 
Agravante e Recorrida TAVEX BRASIL 
S.A.

O Tribunal Regional do Trabalho de 
origem denegou seguimento aos recur-
sos de revista das partes Recorrentes.

Inconformadas, as Partes inter-
põem agravos de instrumento, susten-
tando que os seus apelos reuniam con-
dições de admissibilidade.
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Na vestibular, o reclamante foi ad-
mitido em 23.06.1970 pela Sanbra Socie-
dade Algodoeira; que em 01.12.1993 foi 
sucedida pela Fábrica de Tecidos Tatu-
apé; que em 01.04.1994 ocorreu nova su-
cessão para Alpargatas Santista Têxtil 
S.A; que teve sua razão social alterada 
para Santista Têxtil; e, finalmente, em 
01.01.2009 teve como razão social Tavex 
Brasil S.A, ora recorrente.

O laborista, na exordial, aduziu ain-
da que havia na rescisão o pagamento 
de uma indenização de desligamento e 
que “inúmeras alterações foram intro-
duzidas e tiveram caráter restritivo e 
ilegal sobretudo no que tange à políti-
ca de gratificação, passando a ser paga 
para os empregados que contassem 
com tempo de serviço superior a trinta 
anos, indenização na base de 0,5 salário 
por ano trabalhado “ (fl. 5).

A reclamada refutou as alegações 
negando a existência de qualquer nor-
ma interna nesse sentido (fl. 69); asse-
verou, outrossim, que eventual paga-
mento foi feito por mera liberalidade 
a determinados colaboradores com 
cargo de gerente (fl. 71).

O douto Juízo primígeno deferiu o 
pleito autoral no período posterior a 
1994 ao argumento de que as testemu-
nhas reconheceram o documento que 
instituiu a gratificação postulada pelo 
autor. 

Ao exame.
De plano, por força do artigo 448 

da CLT, a mudança na propriedade ou 
na estrutura jurídica da empresa não 
pode afetar os contratos de trabalho 
dos empregados que nela trabalham. 

Incontroversa a transferência de 
estabelecimento responde o sucessor 
integralmente pelo passivo trabalhis-
ta do sucedido não só dos contratos 
de trabalho absorvidos pela sucessão, 
mas também daqueles já rescindidos, 
inclusive no ato da transferência. Tal 
e qual, a dicção dos artigos 10 e 448 da 
CLT, a seguir:

“Art. 10 – Qualquer alteração na es-
trutura jurídica da empresa não afe-
tará os direitos adquiridos por seus 
empregados. 

Art. 448 – A mudança na proprieda-
de ou na estrutura jurídica da empresa 
não afetará os contratos de trabalho 
dos respectivos empregados.” 

E, nesse linear, não é lícito ao suces-
sor alterar o regulamento, no especial, 
a política de pagamento de indenização 
de desligamento nos moldes alegados 
na inicial por se tratar de benefício in-
corporado ao contrato cuja aquisição 
dependia de único requisito qual seja, 
o tempo de serviço. Por conseguinte 
não merece guarida a insurgência re-
cursal no que concerne ao contrato do 
reclamante com a empresa Sanbra que 
não adotava a política da indenização 
lay off. 

Porque fato constitutivo do direito, 
do reclamante o ônus da prova (CLT 
art. 8181) do qual se desvencilhou a con-
tento.

Registre-se que o contrato de traba-
lho é consensual, ou seja, de regra não 

exige forma especial para sua validade. 
Nesse sentido o caput do art. 443 da 
CLT. Ainda as partes têm liberdade de 
contratação sofrendo limitação apenas 
em face de normas imperativas. É o que 
dispõe o art. 444 do mesmo diploma. 

Inconteste até porque confessado 
pela reclamada a prática do pagamento 
da indenização lay off costume recep-
cionado pelo contrato de trabalho do 
reclamante. Segue-se daí a irrelevância 
de regulamento escrito reconhecendo 
o direito. 

Ademais, o vindicante desconsti-
tuiu a assertiva de que eram somente 
os gerentes que recebiam a indeniza-
ção de desligamento. Eis os depoimen-
tos das testemunhas obreiras:

“Primeira testemunha do reclaman-
te:... que esta gratificação era paga a 
qualquer empregado .... que um funcio-
nário do depoente recebeu esta gratifi-
cação, o Sr. Edson Guimarães, que ele 
era analista; que sabe também de outro 
colega ter recebido, quer era gerente de 
controladoria; que sabe também de ou-
tros inúmeros colegas, como a Sra. Iara 

que trabalhava na área de cobrança, 
acredita que como supervisora.... 

Segunda testemunha do reclaman-
te... que esta gratificação era paga para 
todos os funcionários, independente 
do nível do cargo... que não tinham car-
gos de gerência, mas não sabe o nome 
das pessoas... “ 

Some-se a isso que a rescisão con-
tratual do funcionário Edson Guima-
rães colacionada com a inicial (fl. 37) 
revela o cargo de analista.

Destarte, uma vez roborado que a 
ré concedia a benesse a empregados 
ocupantes de diferentes cargos a dis-
criminação não se justifica pena de 
violação do princípio isonômico tra-
duzido no artigo 5º da Constituição 
Federal. E, nesse caso, repise-se que re-
manesceu comprovado que não havia 
distinção quanto às funções exercidas. 
O requisito concessivo era o tempo de 
trabalho. 

Tanto que o documento encartado 
a fl. 34 comprova a instituição de uma 
gratificação liberal, ou seja, uma polí-
tica de desligamento com pagamento 
de indenização por tempo de serviço à 
razão de 0,5 do salário para os empre-
gados com mais de 30 anos de trabalho, 
caso do reclamante.

E, neste sentido, as testemunhas 
obreiras reconheceram o aludido docu-
mento como pertencente à reclamada, 
assim como a assinatura no documen-
to de um diretor, como se vê:

“Primeira testemunha do recla-
mante:.. que conhece os documentos 
12/13/14 juntado com a inicial e datado 
de 06/04/1994, que diz que foi quando 
ocorreu a alteração mencionada pelo 
depoente... que já viu o documento nº 
15 na controladoria.... 

Segunda testemunha do reclaman-
te... que sabe que um diretor com a 
depoente trabalhou recebeu esta gra-
tificação, o Sr. Andrew George Macdo-
nald...que exibidos os documentos nº 
11 a 16 a depoente reconheceu os docu-
mentos 11 e 14, bem como as assinaturas 
do Sr. Andrew nos documentos 15 e 16...” 

Logo, nem se alegue que os docu-
mentos juntados são imprestáveis 
como meio de prova, uma vez que a 
veracidade foi confirmada inclusive 
com a assinatura de um diretor da re-
clamada.

Registre-se que o  
contrato de trabalho  
é consensual, ou seja,  

de regra não exige  
forma especial para 

sua validade 
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Assim, restou incontroverso que a 
indenização era paga aos empregados e 
nenhuma prova produziu a demanda-
da de que o laborista não preenchia os 
requisitos necessários ao recebimento 
da indenização supracitada.

Contudo, a indenização deferida 
pelo Juízo a quo deve observar o dis-
posto no documento de fl. 34 que esta-
belece: 

“Quando ocorrer a necessidade de 
pagamentos adicionais por força legal, 
tais como, indenização por aposenta-
doria, os mesmos deverão ser abatidos 
do valor da gratificação liberal” 

A esse passo imperioso notar que 
foi constatado o adimplemento do va-
lor referente a dois salários nominais 
conforme letra “a” da cláusula 31ª da 
convenção coletiva da categoria, vigen-
te a época da rescisão (fl. 129). E, mais 
do exame ao TRCT a fl. 96 verifica-se o 
pagamento sob a rubrica “52 – Gratifi-
cação Eventual” de R$ 16.537,00. 

Ante o exposto, o conjunto proba-
tório existente nos presentes autos de-
monstra o direito do reclamante ao pa-
gamento da gratificação de lay off paga 
em razão do tempo de serviço dos em-
pregados dispensados sem justa causa, 
como o foi o reclamante. Porém porque 
vedado o bis in idem impõe-se a dedu-
ção da parcela já paga com fundamen-
to no mesmo fato gerador. Portanto, 
provejo parcialmente para determinar 
o desconto do montante de R$ 16.537,00. 

Reformo. (destacamos)
A Parte Reclamada pugna pela re-

forma do acórdão recorrido.
Sem razão.
Conforme se observa dos desta-

ques feitos na transcrição do acórdão 
regional, a parcela objeto do presente 
recurso de revista – “gratificação de 
“lay off” – período posterior a 1994” – foi 
exaustivamente analisada pelo TRT, 
que, com base na prova produzida nos 
autos, considerou que deve ser paga ao 
obreiro. 

Segundo o Tribunal Regional, a ver-
ba se refere a uma indenização devida 
aos empregados dispensados sem justa 
causa pelo tempo de serviço prestado, 
tendo a prova produzida em Juízo sido 
suficiente para demonstrar que essa 
política de desligamento se aplicou a 
diversos empregados que laboraram 

na mesma condição do obreiro, sendo 
vantagem que se incorporou ao seu pa-
trimônio jurídico (porque estabelecida 
quando já vigente o contrato de traba-
lho do Reclamante).

A pretensão recursal esbarra, por-
tanto, no óbice da Súmula 126/TST, uma 
vez que, somente com o revolvimento 
do conteúdo probatório dos autos, este 
Tribunal poderia extrair fatos diversos 
daqueles estampados no acórdão re-
gional e, assim, realizar enquadramen-
to jurídico distinto das questões discu-
tidas em Juízo.

Desse modo, em face do quadro fáti-
co delineado na decisão recorrida, fica 
inviável a reformulação do julgado em 
relação ao tema recorrido.

Como se sabe, no sistema proces-
sual trabalhista, o exame da matéria 
fática dos autos é atribuição da Ins-
tância Ordinária. Sendo o recurso de 
revista um apelo de caráter extraordi-
nário, em que se examinam potenciais 

nulidades, a interpretação da ordem 
jurídica e as dissensões decisórias em 
face da Jurisprudência do TST, somen-
te deve a Corte Superior Trabalhista se 
imiscuir no assunto fático se houver 
manifestos desajustes ou contradições 
entre os dados fáticos expostos e a de-
cisão tomada, o que não é o caso dos 
autos.

Oportuno consignar, ainda, que o 
ônus da prova não representa um fim 
em si mesmo, tendo serventia o citado 
instituto apenas quando não há pro-
va adequada à solução do litígio. Se 
as provas já se encontram nos autos, 
como na hipótese em exame, prevalece 
o princípio do convencimento motiva-
do, insculpido no art. 131 do CPC/1973 
(art. 371 do CPC/2015), segundo o qual 
ao Julgador cabe eleger aquela prova 
que lhe parecer mais convincente.

A título ilustrativo, os seguintes jul-
gados:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO 
EM RECURSO DE REVISTA. 1. INDE-
NIZAÇÃO “LAY OFF”. O Tribunal a quo 
asseverou que os documentos junta-
dos demonstram que era prática da re-
clamada efetuar o pagamento de uma 
indenização em virtude da dispensa 
imotivada dos empregados e que, dian-
te do depoimento evasivo da preposta, 
o juízo de origem aplicou a pena de 
confissão à reclamada quanto ao di-
reito da reclamante à indenização “lay 
off”. Diante do quadro fático delineado 
pelo Regional, cujo teor é insuscetível 
de reexame nesta instância superior, 
nos termos da Súmula n° 126 do TST, 
descabe cogitar de violação dos arts. 
818 da CLT e 373, I, do CPC. [...] Proces-
so: AIRR – 1155-34.2015.5.02.0001 Data 
de Julgamento: 08/11/2017, Relatora Mi-
nistra: Dora Maria da Costa, 8ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 10/11/2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RECURSO DE REVISTA. INDENIZA-
ÇÃO DE DEMISSÃO “LAY OFF”. A 
Corte Regional deferiu ao reclamante 
o pagamento da indenização por de-
missão “lay off” por verificar, da prova 
produzida, o pagamento dessa verba 
pela reclamada indistintamente aos 
empregados dispensados. Assim, emer-
ge como obstáculo à revisão pretendi-
da o óbice da Súmula n° 126 desta Corte 
Superior. Agravo de instrumento co-
nhecido e não provido. Processo: AIRR 
– 1616-42.2011.5.02.0002 Data de Julga-
mento: 30/03/2016, Relatora Ministra: 
Dora Maria da Costa, 8ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 01/04/2016.

Por fim, ressalte-se que as vias 
recursais extraordinárias para os tri-
bunais superiores (STF, STJ, TST) não 
traduzem terceiro grau de jurisdição; 
existem para assegurar a imperativi-
dade da ordem jurídica constitucional 
e federal, visando à uniformização ju-
risprudencial na Federação. Por isso 
seu acesso é notoriamente restrito, não 
permitindo cognição ampla.

Ante o exposto, NEGO PROVIMEN-
TO ao agravo de instrumento da Recla-
mada.

B) AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DO RECLAMANTE

I) CONHECIMENTO
Atendidos todos os pressupostos 

recursais, CONHEÇO do apelo.

O ônus da prova não 
representa um fim em si 
mesmo, tendo serventia 
o citado instituto apenas 

quando não há prova 
adequada à solução do litígio 
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II) MÉRITO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUI-

TA. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 463, I/
TST (CONVERSÃO DA OJ 304/SBDI-1/
TST)

Inicialmente, registre-se que não se 
há falar em nulidade por negativa de 
prestação jurisdicional da decisão dene-
gatória do recurso de revista, na medida 
em que referida decisão possui natureza 
precária, a qual não vincula a análise dos 
pressupostos extrínsecos e intrínsecos 
de admissibilidade da revista a ser feita 
por esta Corte Superior, nos termos do 
art. 896, § 1º, da CLT. Ausente, portanto, 
prejuízo à parte a justificar a pretendida 
nulidade da decisão denegatória. Incide, 
na hipótese, o art. 794 da CLT.

Ultrapassada essa questão, o Tribu-
nal Regional, na análise do tema “justi-
ça gratuita”, manteve a sentença, que 
indeferiu o benefício da justiça gratui-
ta, sob o fundamento de que “não cons-
ta dos autos declaração de pobreza, na 
forma estabelecida pela Lei nº 7.115/83, 
não remanescendo comprovado o 
alegado estado de miserabilidade, tal 
como exigido pela legislação”.

Nas razões do recurso de revista, 
a Parte requer a reforma da decisão 
para que lhe seja deferido o benefício 
da justiça gratuita. Aponta violação do 
art. 790, § 3º, da CLT. Transcreve arestos 
para o confronto de teses.

Por ocasião do primeiro juízo de ad-
missibilidade, o Tribunal Regional de-
negou seguimento ao recurso de revis-
ta. No agravo de instrumento, a parte 

reitera as alegações trazidas no recurso 
de revista, ao argumento de que foram 
preenchidos os requisitos de admissi-
bilidade do art. 896 da CLT.

Demonstrado no agravo de instru-
mento que o recurso de revista preen-
chia os requisitos do art. 896 da CLT, 
dá-se provimento ao agravo de instru-
mento, para melhor análise da argui-
ção de violação do art. 790, § 3º, da CLT.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao 
agravo de instrumento para determinar 
o processamento do recurso de revista.

C) RECURSO DE REVISTA DO RE-
CLAMANTE

I) CONHECIMENTO
Atendidos todos os pressupostos 

comuns de admissibilidade, examino 
os específicos do recurso de revista.

1. Nulidade. Negativa de prestação 
jurisdicional. Não configuração. 2. Ho-

norários advocatícios contratuais. In-
denização a título de ressarcimento de 
despesas com a contratação de advoga-
do particular. Perdas e danos. Impossi-
bilidade. Súmula 219/TST

3. RECURSO DO RECLAMANTE. 
3.1. GRATIFICAÇÃO LAY OFF. PE-

RÍO DO ANTERIOR A 1994. 

Pleiteia o labutador a gratificação 
de um salário por ano trabalhado do 
período anterior a 1994. 

A douta Instância Originária enten-
deu no sentido de que houve expresso 
reconhecimento pelo reclamante de 
que desde a admissão nunca viu re-
gulamento interno da empresa, bem 
como que as testemunhas obreiras fo-
ram admitidas pela empresa S.A Moi-
nho Santista, não se podendo presumir 
a existência de tal regulamento. 

Comungo do entendimento primi-
tivo.

Consta na inicial que “O autor foi 
admitido nos idos de 1970 sob regu-
lamento que continha previsão de 
pagamento de gratificação conforme 
política de ‘Lay Off’, na base de um 
salário por ano trabalhado = (doc. 10, 
fls. 04) .”. 

De saída, os documentos colaciona-
dos com a inicial revelam a política de 
gratificação após 1994, como já deferi-
do no tópico anterior, não havendo se 
falar em cláusula tácita (CLT, 443) a ser 
seguida pela sucessora. Assim, cabe 
ao obreiro demonstrar a existência 
de regulamento interno da empresa 
Sanbra ou seu pagamento por mera 
liberalidade.

Todavia, o arcabouço probatório 
milita em desfavor do autor, detentor 
do onus probandi.

Com efeito, os elementos dos au-
tos não autorizam convicção de que a 
empresa Sanbra tenha instituído em 
algum momento norma geral garan-
tindo o direito à indenização de desli-
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gratuita “não consta  
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estabelecida pela 
Lei 7.115/83”
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gamento. Nesta vertente, saliente-se o 
depoimento do obreiro: 

“que nunca chegou a ver nenhum re-
gulamento interno da empresa Sanbra; 
que também nunca soube de nenhuma 
cartilha sobre esta gratificação...” 

Ademais, como bem pontuado na 
origem, as testemunhas do autor foram 
contratadas pela empresa S.A Moinhos 
Santista enquanto o obreiro pela San-
bra.

Demais disso, ainda que se consi-
dere os depoimentos das referidas tes-
temunhas, infere-se da instrução oral 
que os pagamentos da gratificação lay 
off ocorreram em período posterior a 
1994, não passando, portanto, de meras 
alegações o afirmado na exordial, como 
se nota:

“Primeira testemunha do recla-
mante:.. . que conhece os documentos 
12/13/14 juntado com a inicial e datado 
de 06/04/1994, que diz que foi quando 
ocorreu a alteração mencionada pelo 
depoente... que acredita que o Sr. Garri-
do saiu da empresa em torno de 1996 e a 
Sra. Iara em 1994/1995; que acredita que 
o Sr. Edson trabalhou com o depoente 
até 1994... 

Segunda testemunha do reclaman-
te... que sabe que um diretor com a 
depoente trabalhou recebeu esta gra-
tificação, o Sr. Andrew George Macdo-
nald ; que esta pessoa foi dispensada 
em 2002 ... 

Depoimento pessoal do autor ... que 
estas pessoas saíram da empresa entre 
os anos de 2000/2002... que ouviu dizer 
que o seu último chefe também teria 
ganhado esta gratificação, que esta 
pessoa saiu em 2010 “ 

Por todo exposto, considerando as 
dispensas ocorridas após 1994 e não ha-
vendo indícios de norma regulamentar 
ou consuetudinária pretérita, a manu-
tenção da r. sentença hostilizada é me-
dida que se impõe.

Mantenho.
(...)
2.4. HONORÁRIOS ADVOCATÍ-

CIOS. 
O reclamante postula a condenação 

da reclamada ao pagamento de indeni-
zação a título de perdas e danos, refe-
rente à contratação de advogado, nos 
termos dos artigos 389 e 404, do Código 
Civil. 

Todavia, sem amparo a pretensão. 
Nesta Especializada os honorários 

advocatícios tem suporte na Lei n. 
5584/70 e na diretriz da súmula nº 219, 
I, do C. TST, in verbis:

“Na Justiça do Trabalho, a conde-
nação ao pagamento de honorários 
advocatícios, nunca superiores a 15% 
(quinze por cento), não decorre pura e 
simplesmente da sucumbência, deven-
do a parte, concomitantemente: a) es-
tar assistida por sindicato da categoria 
profissional; b) comprovar a percepção 
de salário inferior ao dobro do salário 
mínimo ou encontrar-se em situação 
econômica que não lhe permita de-
mandar sem prejuízo do próprio sus-
tento ou da respectiva família”. 

Por outro lado, não há que se falar 
em indenização por despesas atinentes 
à contratação de um advogado, visto 
que a parte poderia ter litigado sem um 
representante (jus postulandi), não po-
dendo transmitir o ônus de sua escolha 
para a parte adversa. 

Nesse sentido dispõe a súmula 18 
desta E. Corte, abaixo transcrita: 

“Indenização. Artigo 404 do Código 
Civil. O pagamento de indenização por 
despesa com contratação de advogado 
não cabe no processo trabalhista, eis 
que inaplicável a regra dos artigos 389 
e 404, ambos do Código Civil”. 

Indefiro, portanto, o pedido de ho-
norários advocatícios, inclusive na for-
ma indenizada. 

Mantenho, portanto, a r. sentença 
de 1ª Instância. (destacamos)

Opostos os embargos de declaração 
pelo Reclamante, o TRT assim funda-
mentou:

EMBARGOS DO RECLAMANTE. 
De fato, restou consignado no ares-

to embargado os motivos pelos quais a 
Relatora houve por manter a r. senten-
ça, com copiosa fundamentação para 
tanto às fls. 243-vº/244.

Neste sentido, ressalto, ainda, que o 
julgador não está obrigado a rebater to-
dos os argumentos apresentados pelas 
partes, sendo que equívoco ou omissão 
na análise da prova não autorizam mo-
dificação pela via declaratória.

Destarte, nítida é a pretensão do 
embargante pela reforma do r. julga-
do, ao manifestar seu inconformismo, 
rediscutindo as matérias trazidas em 
sede de recursal, as quais já foram su-
ficientemente analisadas no v. acórdão, 
sendo certo que os embargos de decla-
ração não comportam tal finalidade.

Por fim, quando o C. Órgão Julgador 
adota tese explícita acerca do tema ob-
jeto da controvérsia a prestação juris-
dicional está completa, não se podendo 
vislumbrar a existência de vícios, para 
efeito de prequestionamento. Inteli-
gência da Súmula 297 do C. TST.

Nesse passo, impõe-se o desacolhi-
mento dos embargos do reclamante e 
da reclamada. (g.n.) 

A Parte Reclamante, em suas razões 
recursais, pugna pela reforma do acór-
dão recorrido.

Sem razão.
Quanto ao tema “nulidade do jul-

gado por negativa de prestação juris-
dicional”, a Parte afirma que o TRT 
não se manifestou sobre os seguintes 
aspectos: a) o valor da gratificação e a 
prova produzida pelo recorrente; b) “a 
despeito de o recorrente ter pleiteado 
uma completa prestação jurisdicio-
nal, em especial de parte essencial do 
depoimento de sua testemunha, parte 
que não poderia ser separada daquela 
destacada pelo v. acórdão, sob pena de 
mutilação do sentido e distorção do 
fato narrado” (sic).

Não prospera a irresignação da 
 parte.

Pela leitura das decisões do TRT, 
constata-se que não houve qualquer 
ausência de fundamentação no exame 
das questões arguidas, mas efetiva-
mente irresignação da Parte Recorren-
te contra o que foi decidido, já que o 
acórdão regional fundamentou clara-
mente sua decisão quanto às matérias 
devolvidas, embora em desacordo com 
o interesse da parte.

Registre-se que a negativa de pres-
tação jurisdicional pressupõe a ausên-
cia de adoção de tese explícita, pelo 

Na Justiça do Trabalho, a 
condenação ao pagamento 
de honorários advocatícios, 
nunca superiores a 15%, não 
decorre pura e simplesmente 

da sucumbência 
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Colegiado, sobre matéria ou questão 
devolvida ao duplo grau, e a leitura do 
acórdão impugnado autoriza a conclu-
são de que referida decisão se encontra 
devidamente fundamentada.

Com efeito, os questionamentos re-
cursais gravitam em torno de questões 
já analisadas exaustivamente pelo TRT, 
valendo frisar, ainda, que o posicio-
namento desfavorável à tese daquele 
que recorre não importa em lacuna na 
prestação jurisdicional.

Assim, expostos os fundamentos 
que conduziram ao convencimento do 
órgão julgador, com análise integral 
das matérias trazidas à sua apreciação, 
consubstanciada está a efetiva presta-
ção jurisdicional.

Incólumes, por conseguinte, os dis-
positivos invocados, observados os li-
mites traçados na Súmula 459/TST.

No que diz respeito aos honorá-
rios advocatícios, esclareça-se que os 
honorários advocatícios contratuais 
decorrem de contrato firmado entre o 
advogado e seu constituinte, criando 
obrigações entre as partes. A obrigação 
do empregador resulta do contrato de 
trabalho, e não do contrato de presta-
ção de serviços advocatícios firmado 
entre o seu empregado e um terceiro, 
sem a sua participação. Desse modo, 
não se pode atribuir responsabilidade 
patrimonial a terceiro quanto ao cum-
primento de um contrato do qual não 
participou.

Com efeito, o entendimento desta 
Corte é no sentido de serem inaplicá-
veis os arts. 395 e 404, ambos do Código 
Civil, em face da evidência de, na Justi-
ça do Trabalho, não vigorar o princípio 
da sucumbência insculpido no Código 
de Processo Civil, estando a referida 
verba regulada pelo artigo 14 da Lei nº 
5.584/70.

Na Justiça do Trabalho, nas lides 
que decorrem da relação de emprego, 
os honorários advocatícios não são 
devidos pela mera sucumbência, mas 
estão condicionados estritamente ao 
preenchimento dos requisitos indica-
dos na Súmula nº 219, I, do TST, rati-
ficada pela Súmula nº 329 da mesma 
Corte, devendo a parte estar assistida 
por sindicato da categoria profissional 
e comprovar a percepção de salário 
inferior ao dobro do mínimo legal ou 

encontrar-se em situação econômica 
que não lhe permita demandar sem 
prejuízo do próprio sustento ou de sua 
família.

Dessa forma, se o Reclamante não 
está assistido por sindicato de sua ca-
tegoria profissional, correta a decisão 
recorrida, ao indeferir o pleito de con-
denação no pagamento dos honorários 
advocatícios, nos termos da Súmula 
219, I/TST.

Ressalte-se que as vias recursais ex-
traordinárias para os tribunais superio-
res (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro 
grau de jurisdição; existem para assegu-
rar a imperatividade da ordem jurídica 
constitucional e federal, visando à uni-
formização jurisprudencial na Federa-
ção. Por isso seu acesso é notoriamente 
restrito, não permitindo cognição ampla.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do 
recurso de revista quanto aos temas.

3. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRA-
TUITA. REQUISITOS. DECLARAÇÃO 
DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 
463, I/TST (CONVERSÃO DA OJ 304/
SBDI-1/TST).

O Tribunal Regional, quanto ao 
tema, assim decidiu:

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 
Não prospera o inconformismo. 
Considerando que não consta dos 

autos declaração de pobreza, na forma 
estabelecida pela Lei nº 7.115/83, não 
remanescendo comprovado o alega-
do estado de miserabilidade, tal como 
exigido pela legislação, logo, não há se 
falar em gratuidade de justiça. 

Saliente-se que tal benefício con-
dicionou a aquisição do direito à com-
provação da alegada insuficiência de 
recursos (art. 5º, LXXIV), não se admi-
tindo por mera presunção. 

No presente caso, ainda que sem 
declaração de pobreza nos autos, ve-
rifica-se que o reclamante não recebia 

remuneração inferior ao dobro do salá-
rio mínimo regional à época da distri-
buição da ação.

Ainda não é o caso de aplicação da 
Orientação Jurisprudencial 269 da SDI-
1 do C. TST, pois nem na fase recursal 
formulou a declaração.

Mantenho. (g.n.)
Nas razões do recurso de revista, 

a Parte requer a reforma da decisão 
para que lhe seja deferido o benefício 
da justiça gratuita. Aponta violação do 
art. 790, § 3º, da CLT. Transcreve arestos 
para o confronto de teses.

Com razão.
Esclareça-se, em primeiro plano, 

que os atos processuais devem ser re-
gulados pelo respectivo Código e juris-
prudência vigorantes à época em que 
foram praticados.

Nos termos do art. 790, § 3º, da 
CLT (Redação dada pela Lei nº 10.537, 
de 27.8.2002 vigente à época do ajui-
zamento da reclamação trabalhista), 
é devido o benefício da justiça gra-
tuita àqueles que perceberem salário 
igual ou inferior ao dobro do mínimo 
legal, ou declararem, sob as penas da 
lei, que não estão em condições de 
pagar as custas do processo sem pre-
juízo do sustento próprio ou de sua 
família.

O entendimento predominante 
no âmbito desta Corte era no sentido 
de que, para a concessão do benefício 
da justiça gratuita, bastava a simples 
afirmação do declarante ou de seu ad-
vogado, na petição inicial, para se con-
siderar configurada a sua situação eco-
nômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, 
que deu nova redação à Lei nº 1.060/50), 
conforme previa a OJ 304 da SBDI-1/
TST, atualmente convertida na Súmula 
463/TST, nestes termos:

Assistência judiciária gratuita. 
Comprovação (conversão da Orienta-
ção Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, 
com alterações decorrentes do CPC de 
2015) – Res. 219/2017, DEJT divulgado 
em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada – 
DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017

I – A partir de 26.06.2017, para a con-
cessão da assistência judiciária gratui-
ta à pessoa natural, basta a declaração 
de hipossuficiência econômica firmada 
pela parte ou por seu advogado, desde 
que munido de procuração com pode-

Art. 790 da CLT: é devido  
o benefício da justiça 
gratuita àqueles que 

perceberem salário igual 
ou inferior ao dobro 

do mínimo legal 
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res específicos para esse fim (art. 105 do 
CPC de 2015);

II – No caso de pessoa jurídica, não 
basta a mera declaração: é necessária a 
demonstração cabal de impossibilida-
de de a parte arcar com as despesas do 
processo. (g.n.)

Considerando-se que o Reclamante 
requereu os benefícios da justiça gra-
tuita, nos termos da Lei 1.050/60 e da 
Súmula 463/TST (ex-OJ 304 da SBDI-1/
TST), no momento do ajuizamento da 
ação – fl. 9 do pdf –, faz jus à gratuidade 
da justiça.

Nesse sentido, citem-se os seguin-
tes julgados desta Corte Superior:

A) agravo de instrumento. Recurso 
de revista. Processo sob a égide da lei 
13.015/2014 e anterior à lei 13.467/2017. 
Benefício da justiça gratuita. Requi-
sitos. Declaração de hipossuficiência. 
Súmula 463, I/TST (CONVERSÃO DA 
OJ 304/SBDI-1/TST). Demonstrado no 
agravo de instrumento que o recurso 
de revista preenchia os requisitos do 
art. 896 da CLT, dá-se provimento ao 
agravo de instrumento, para melhor 
análise da arguição de violação do art. 
5º, LXXIV, da CF, suscitada no recurso 
de revista. Agravo de instrumento pro-
vido. B) Recurso de Revista. Processo 
sob a égide da lei 13.015/2014 e anterior 
à lei 13.467/2017. (...). Benefício da justiça 
gratuita. Requisitos. Declaração de hi-
possuficiência. Súmula 463, I/TST (Con-
versão da OJ 304/SBDI-1/TST). Nos 
termos do art. 790, § 3º, da CLT (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002, 
vigente à época do ajuizamento da 
reclamação trabalhista), é devido o be-
nefício da justiça gratuita àqueles que 
perceberem salário igual ou inferior ao 
dobro do mínimo legal, ou declararem, 
sob as penas da lei, que não estão em 
condições de pagar as custas do pro-
cesso sem prejuízo do sustento próprio 
ou de sua família. O entendimento pre-
dominante no âmbito desta Corte era 
no sentido de que, para a concessão do 
benefício da justiça gratuita, bastava a 
simples afirmação do declarante ou de 
seu advogado, na petição inicial, para 
se considerar configurada a sua situ-
ação econômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº 
7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 
1.060/50), conforme previa a OJ 304 da 
SBDI-1/TST (atualmente convertida na 

Súmula 463/TST). Considerando-se que 
o Reclamante requereu os benefícios 
da justiça gratuita, nos termos da Lei 
1.050/60 e da Súmula 463/TST (ex-OJ 
304 da SBDI-1/TST), no momento do 
ajuizamento da ação, faz jus à gratui-
dade da justiça. Contudo, indefere-se 
o pedido de devolução das custas já 
recolhidas, pelo Reclamante, aos cofres 
públicos, porquanto, conforme enten-
dimento jurisprudencial firmado nesta 
Corte, o exame de tal pedido não se in-
sere na competência da Justiça do Tra-
balho, ressaltando-se que ele poderá 
ser levado a efeito perante a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil ou median-
te o ajuizamento de ação de repetição 
de indébito. Recurso de revista conhe-
cido e parcialmente provido quanto ao 
tema. (RR – 10557-48.2016.5.15.0097, Rela-
tor Ministro: Mauricio Godinho Delga-
do, 3ª Turma, DEJT 14/02/2020) (g.n.)

I – Agravo de Instrumento do re-
clamado. recurso de revista interposto 

sob a égide das leis nos 13.015/2014 e 
13.105/2015 e antes da vigência da Lei 
nº 13.467/2017 – Descabimento. (…). 3. 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUI-
TA. Para a concessão dos benefícios da 
justiça gratuita, revela-se bastante a 
declaração de miserabilidade jurídica 
firmada pela parte (inteligência da Sú-
mula 463, I, do TST). Agravo de instru-
mento conhecido e desprovido. II – (…). 
(ARR – 10444-38.2014.5.15.0106, Relator 
Ministro: Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, Data de Julgamento: 
13/02/2019, 3ª Turma, Data de Publica-
ção: DEJT 22/02/2019) 

Recurso de revista. Processo an-
terior à lei 13.467/17. Requerimento do 
benefício da gratuidade de justiça. 1. O 
benefício da justiça gratuita pode ser re-
querido em qualquer tempo ou grau de 
jurisdição, desde que, na fase recursal, 
seja o requerimento formulado no pra-
zo alusivo ao recurso (OJ 269 da SDI-1). 

In casu, foi atendido tal requisito. 2. Nos 
termos da Súmula 463, I, do c. TST, “A 
partir de 26.06.2017, para a concessão da 
assistência judiciária gratuita à pessoa 
natural, basta a declaração de hipossu-
ficiência econômica firmada pela parte 
ou por seu advogado, desde que munido 
de procuração com poderes específicos 
para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)”. 
Embora o requerimento seja anterior à 
mencionada data, ressalto que no perío-
do anterior vigia a OJ nº 304 da c. SDI-1, 
segundo a qual, nas mesmas condições 
carecia apenas a simples afirmação do 
declarante ou de seu advogado. Há de-
claração de hipossuficiência econômica 
à pág. 79 dos autos, pelo que se defere o 
requerimento. 3. Não se aplica a Lei nº 
13.467, de 2017, ao requerimento realiza-
do no recurso de revista, interposto em 
data anterior à vigência da alcunhada 
Reforma Trabalhista, em razão da apli-
cação do princípio tempus regit actum, 
segundo o qual as disposições constan-
tes da nova lei processual não se apli-
cam a fatos pretéritos, devendo ser apli-
cada a lei processual vigente à época. 
Ressalta-se que não podem ser as partes 
surpreendidas pela norma processual 
nova. 4. Diante disso, assevere-se que, 
embora o autor seja sucumbente no ob-
jeto da perícia, não será responsável por 
seu pagamento, em razão da aplicação 
do ar.790-B da CLT, em sua redação ante-
rior, dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002. 
Defiro o requerimento de gratuidade 
de justiça. (...). CONCLUSÃO: Recurso 
de revista parcialmente conhecido e 
provido. (RR – 147900-95.2008.5.15.0120, 
Relator Ministro: Alexandre de Souza 
Agra Belmonte, Data de Julgamento: 
21/02/2018, 3ª Turma, Data de Publica-
ção: DEJT 23/02/2018) 

(…). Recurso de revista interposto 
pelos reclamantes. Assistência judici-
ária gratuita. Requisito. Declaração de 
hipossuficiência. Consoante entendi-
mento consubstanciado na Orienta-
ção Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, 
vigente à época, aglutinada na Súmula 
nº 463, I, ambas do TST, “(...) para a con-
cessão da assistência judiciária, basta a 
simples afirmação do declarante ou de 
seu advogado, na petição inicial, para se 
considerar configurada a sua situação 
econômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, 
que deu nova redação à Lei nº 1.060/50)”. 

No caso de pessoa  
jurídica, não basta a  
mera declaração: é 

necessária a demonstração 
cabal de arcar com as 
despesas do processo 
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Na espécie, a declaração de hipossu-
ficiência firmada pela parte revela-se 
bastante à concessão do benefício da 
justiça gratuita. Recurso de revista par-
cialmente conhecido e provido. (ARR 
– 44800-22.2011.5.17.0005, Relator Minis-
tro: Walmir Oliveira da Costa, Data de 
Julgamento: 13/03/2019, 1ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 15/03/2019) 

I – agravo de instrumento em re-
curso de revista do reclamante. (...). 6 
– assistência judiciária gratuita. Requi-
sito para a concessão. É entendimento 
pacífico nesta Corte, consubstanciado 
na Súmula 463, I, do TST, que os bene-
fícios da justiça gratuita orientam-se 
unicamente pelo pressuposto do es-
tado de miserabilidade da parte, com-
provável a partir de o salário percebido 
ser inferior ao dobro do mínimo, ou 
mediante simples declaração pessoal 
do interessado ou de seu advogado, 
na petição inicial. Recurso de revis-
ta não conhecido. (...). (ARR – 129500-
56.2010.5.17.0007, Relatora Ministra: 
Delaíde Miranda Arantes, Data de Jul-
gamento: 06/06/2018, 2ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 08/06/2018)

(...). II – recurso de revista do recla-
mante recurso interposto antes da lei 
13.015/2014. (...). Assistência judiciária 
gratuita. Comprovação da situação de 
pobreza. O Regional manteve o indefe-
rimento do pedido do autor de conces-
são dos benefícios da justiça gratuita, 
sob o fundamento de que o reclaman-
te percebe a título de aposentadoria 
R$6.676,9 8, valor este que, além de 
superar os dois salários, ultrapassa o 
limite de isenção do imposto de renda. 
No entanto, o benefício da gratuidade 
de justiça prescinde de comprovação 
da situação de pobreza da parte, bas-
tando a declaração de hipossuficiên-
cia econômica firmada pela parte ou 
por seu advogado (Súmula 463, I, do 
TST). Na hipótese, tendo o reclamante 
juntado declaração de hipossuficiên-
cia econômica, faz jus aos benefícios 
da gratuidade de justiça. Recurso de 
revista conhecido e provido. (...). (ARR 
– 1585-10.2012.5.12.0034, Relatora Minis-
tra: Maria Helena Mallmann, Data de 
Julgamento: 09/10/2018, 2ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 11/10/2018) 

I – agravo de instrumento em re-
curso de revista interposto pelo recla-

mante na vigência da lei n° 13.015/2014 
e da instrução normativa nº 40 do tst e 
antes da lei nº 13.467/2017. Justiça gra-
tuita. Declaração de pobreza. Salário 
superior ao parâmetro legal. Empre-
gado sócio de empresa. 1 – Agravo de 
instrumento a que se dá provimento 
ante uma provável ofensa ao art. 790, 
§ 3º, da CLT. 2 – Agravo de instrumento 
a que se dá provimento. II – recurso de 
revista interposto pelo reclamante na 
vigência da lei n° 13.015/2014 e da ins-
trução normativa nº 40 do tst e antes 
da lei nº 13.467/2017. Justiça gratuita. 
Declaração de pobreza. Salário supe-
rior ao parâmetro legal. Empregado 
sócio de empresa. 1 – A concretização 
do direito constitucional do acesso ao 
Poder Judiciário (artigo 5º, XXXV, da 
CF/88) impõe a concessão do benefício 
da justiça gratuita ao jurisdicionado 
que não possa demandar sem prejuí-
zo do seu próprio sustento ou de sua 

família (artigo 5º, LXXIV, da CF/88). 
2 – Nos termos do artigo 790, § 3º, da 
CLT, os requisitos para a concessão 
do benefício da justiça gratuita são 
alternativos, e não cumulativos: que o 
reclamante ganhe salário igual ou in-
ferior a dois salários-mínimos ou que 
apresente declaração de pobreza. 3 – A 
declaração de pobreza não é um ates-
tado de que o jurisdicionado pertence 
a classe social menos favorecida, mas, 
sim, o instrumento por meio do qual o 
reclamante informa ao juízo a sua in-
capacidade econômica para suportar 
o pagamento das custas e demais des-
pesas processuais ante a indisponibili-
dade financeira no momento do ajuiza-
mento da ação ou no curso da ação. 4 
– Para o deferimento da justiça gratui-
ta, é suficiente a alegação de incapaci-
dade econômica, o que foi feito pelo re-
clamante. 5 – Nesse sentido, a OJ nº 304 
da SBDI-1, aplicável à época, e que foi 
aglutinada à Súmula nº 463, I, do TST, 
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Na espécie, a declaração de hipossu-
ficiência firmada pela parte revela-se 
bastante à concessão do benefício da 
justiça gratuita. Recurso de revista par-
cialmente conhecido e provido. (ARR 
– 44800-22.2011.5.17.0005, Relator Minis-
tro: Walmir Oliveira da Costa, Data de 
Julgamento: 13/03/2019, 1ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 15/03/2019) 

I – agravo de instrumento em re-
curso de revista do reclamante. (...). 6 
– assistência judiciária gratuita. Requi-
sito para a concessão. É entendimento 
pacífico nesta Corte, consubstanciado 
na Súmula 463, I, do TST, que os bene-
fícios da justiça gratuita orientam-se 
unicamente pelo pressuposto do es-
tado de miserabilidade da parte, com-
provável a partir de o salário percebido 
ser inferior ao dobro do mínimo, ou 
mediante simples declaração pessoal 
do interessado ou de seu advogado, 
na petição inicial. Recurso de revis-
ta não conhecido. (...). (ARR – 129500-
56.2010.5.17.0007, Relatora Ministra: 
Delaíde Miranda Arantes, Data de Jul-
gamento: 06/06/2018, 2ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 08/06/2018)

(...). II – recurso de revista do recla-
mante recurso interposto antes da lei 
13.015/2014. (...). Assistência judiciária 
gratuita. Comprovação da situação de 
pobreza. O Regional manteve o indefe-
rimento do pedido do autor de conces-
são dos benefícios da justiça gratuita, 
sob o fundamento de que o reclaman-
te percebe a título de aposentadoria 
R$6.676,9 8, valor este que, além de 
superar os dois salários, ultrapassa o 
limite de isenção do imposto de renda. 
No entanto, o benefício da gratuidade 
de justiça prescinde de comprovação 
da situação de pobreza da parte, bas-
tando a declaração de hipossuficiên-
cia econômica firmada pela parte ou 
por seu advogado (Súmula 463, I, do 
TST). Na hipótese, tendo o reclamante 
juntado declaração de hipossuficiên-
cia econômica, faz jus aos benefícios 
da gratuidade de justiça. Recurso de 
revista conhecido e provido. (...). (ARR 
– 1585-10.2012.5.12.0034, Relatora Minis-
tra: Maria Helena Mallmann, Data de 
Julgamento: 09/10/2018, 2ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 11/10/2018) 

I – agravo de instrumento em re-
curso de revista interposto pelo recla-

mante na vigência da lei n° 13.015/2014 
e da instrução normativa nº 40 do tst e 
antes da lei nº 13.467/2017. Justiça gra-
tuita. Declaração de pobreza. Salário 
superior ao parâmetro legal. Empre-
gado sócio de empresa. 1 – Agravo de 
instrumento a que se dá provimento 
ante uma provável ofensa ao art. 790, 
§ 3º, da CLT. 2 – Agravo de instrumento 
a que se dá provimento. II – recurso de 
revista interposto pelo reclamante na 
vigência da lei n° 13.015/2014 e da ins-
trução normativa nº 40 do tst e antes 
da lei nº 13.467/2017. Justiça gratuita. 
Declaração de pobreza. Salário supe-
rior ao parâmetro legal. Empregado 
sócio de empresa. 1 – A concretização 
do direito constitucional do acesso ao 
Poder Judiciário (artigo 5º, XXXV, da 
CF/88) impõe a concessão do benefício 
da justiça gratuita ao jurisdicionado 
que não possa demandar sem prejuí-
zo do seu próprio sustento ou de sua 

família (artigo 5º, LXXIV, da CF/88). 
2 – Nos termos do artigo 790, § 3º, da 
CLT, os requisitos para a concessão 
do benefício da justiça gratuita são 
alternativos, e não cumulativos: que o 
reclamante ganhe salário igual ou in-
ferior a dois salários-mínimos ou que 
apresente declaração de pobreza. 3 – A 
declaração de pobreza não é um ates-
tado de que o jurisdicionado pertence 
a classe social menos favorecida, mas, 
sim, o instrumento por meio do qual o 
reclamante informa ao juízo a sua in-
capacidade econômica para suportar 
o pagamento das custas e demais des-
pesas processuais ante a indisponibili-
dade financeira no momento do ajuiza-
mento da ação ou no curso da ação. 4 
– Para o deferimento da justiça gratui-
ta, é suficiente a alegação de incapaci-
dade econômica, o que foi feito pelo re-
clamante. 5 – Nesse sentido, a OJ nº 304 
da SBDI-1, aplicável à época, e que foi 
aglutinada à Súmula nº 463, I, do TST, 
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in verbis: “OJ 304. Atendidos os requisi-
tos da Lei nº 5.584/70 (art. 14, § 2º), para 
a concessão da assistência judiciária, 
basta a simples afirmação do decla-
rante ou de seu advogado, na petição 
inicial, para se considerar configurada 
a sua situação econômica (art. 4º, § 1º, 
da Lei nº 7.510/86, que deu nova reda-
ção à Lei nº 1.060/50); SÚMULA 463. I 
– A partir de 26.06.2017, para a conces-
são da assistência judiciária gratuita à 
pessoa natural, basta a declaração de 
hipossuficiência econômica firmada 
pela parte ou por seu advogado, desde 
que munido de procuração com pode-
res específicos para esse fim (art. 105 do 
CPC de 2015)” . 6 – Recurso de revista 
a que se dá provimento. (RR – 1000748-
36.2015.5.02.0316, Relatora Ministra: 
Kátia Magalhães Arruda, Data de Jul-
gamento: 17/10/2018, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 31/10/2018) 

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso 
de revista por violação do art. 790, § 3º, 
da CLT.

II) MÉRITO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUI-

TA. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 463, I/
TST (CONVERSÃO DA OJ 304/SBDI-1/
TST)

Como consequência lógica do co-
nhecimento do recurso por violação do 
art. 790, § 3º, da CLT, DOU-LHE PRO-
VIMENTO, no aspecto, para deferir ao 
Reclamante os benefícios da justiça 
gratuita.

ISTO POSTO
ACORDAM os Ministros da Ter-

ceira Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, à unanimidade: I – negar 
provimento ao agravo de instrumento 
da Reclamada; II – dar provimento ao 
agravo de instrumento do Reclamante 
para determinar o processamento do 
recurso de revista; III – conhecer do 
recurso de revista apenas quanto ao 
tema “justiça gratuita”, por violação 
do art. 790, § 3º, da CLT; e, no mérito, 
dar-lhe provimento, no aspecto, para 
deferir ao Reclamante os benefícios da 
justiça gratuita.

Brasília, 24 de março de 2021.
Firmado por assinatura digital (MP 

2.200-2/2001)
Mauricio Godinho Delgado
Ministro Relator n

 Tributário

PIS E COFINS

670.208 MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E 
COFINS É EXTENSÍVEL A PESSOAS JURÍDICAS NÃO 
VINCULADAS AO REPORTO

Superior Tribunal de Justiça
Recurso Especial n. 1.914.570/PE
Órgão Julgador: 1a. Turma
Fonte: DJ, 22.03.2021
Relator: Ministra Regina Helena Costa

EMENTA

Tributário. Processual. Civil. Recurso Especial. Código de Proces-
so Civil de 2015. Aplicabilidade. Violação ao art. 1.022 do Código 
de Processo Civil de 2015. Inocorrência. Pis e Cofins. Tributação 
pelo sistema monofásico. Aproveitamento de créditos. Possibili-
dade. Benefício fiscal concedido pela lei n. 11.033⁄04, que instituiu 
o regime do “reporto”. Extensão às empresas não vinculadas a 
esse regime. Cabimento. Precedentes. I – Consoante o decidido 
pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o re-
gime recursal será determinado pela data da publicação do pro-
vimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se 
o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte de origem apre-
ciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamen-
tos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e 
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. 
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – O sis-
tema monofásico constitui técnica de incidência única da tribu-
tação, com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fa-
ses da cadeia produtiva. Na monofasia, o contribuinte é único e 
o tributo recolhido, ainda que as operações subsequentes não se 
consumem, não será devolvido. IV – O benefício fiscal consisten-
te em permitir a manutenção de créditos de PIS e COFINS, ainda 
que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham 
sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema 
monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas 
ao REPORTO, regime tributário diferenciado para incentivar a 
modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, por 
expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033⁄2004). V – O 
fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados 
do recolhimento, à exceção do produtor ou importador respon-
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sáveis por recolher o tributo a uma alíquota maior, não é óbice 
para que os contribuintes mantenham os créditos de todas as 
aquisições por eles efetuadas. VI – Recurso especial parcialmen-
te provido. 

créditos, os quais são gerados tão so-
mente em face da venda efetuada sob 
sistemática da não cumulatividade, 
dado que, nesta, os adquirentes estão 
sujeitos ao pagamento das referidas 
contribuições, o que não ocorre com os 
revendedores de produtos tributados 
pelo sistema monofásico, independen-
temente de terem sido revendidos sob 
alíquota zero.

6. Remessa oficial e apelação pro-
vidas.

Opostos embargos de declaração, 
foram rejeitados (fls. 437⁄441e).

Com amparo no art. 105, III, a, da 
Constituição da República, aponta-se 
ofensa aos arts. 1.022 do CPC⁄2015 e 17 
da Lei n. 11.033⁄2004, alegando-se, em 
síntese, que há omissão no julgado de 
origem e “que esta última norma asse-
gura indistintamente aos contribuin-
tes  sujeitos à não-cumulatividade da 
COFINS e da contribuição para o PIS 
o direito à utilização de saldo credor 
destas contribuições, sem restringir 
seu alcance, em nenhum momento, aos 
contribuintes vinculados ao REPOR-
TO” (fl. 476e). 

Com contrarrazões, o recurso foi 
admitido.

O Ministério Público Federal mani-
festou-se às fls. 599⁄608e.

É o relatório.

VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MI-
NISTRA REGINA HELENA COSTA 
(RELATORA):

Consoante o decidido pelo Plená-
rio desta Corte na sessão realizada em 
09.03.2016, o regime recursal será de-
terminado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. 
Assim sendo, in casu, aplica-se o Código 
de Processo Civil de 2015.

Inicialmente, consigno que as ques-
tões federais debatidas encontram-se 
satisfatoriamente prequestionadas.

Ademais, o Recurso Especial acha-
-se hígido para julgamento, porquanto 
presentes os pressupostos de admissi-
bilidade e ausentes questões prejudi-
ciais e⁄ou preliminares a serem exami-
nadas.

Convém assinalar, outrossim, que o 
exame da pretensão veiculada no Re-
curso Especial não demanda reexame 

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que 
são partes as acima indicadas, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça,  por maioria, 
vencidos os Srs. Ministros Gurgel de 
Faria e Manoel Erhardt (Desembarga-
dor convocado do TRF-5ª Região), dar 
parcial provimento ao recurso especial 
para conceder a segurança, com deter-
minação de retorno dos autos à origem, 
nos termos do voto da Sra. Ministra Re-
latora. Os Srs. Ministros Benedito Gon-
çalves e Sérgio Kukina votaram com a 
Sra. Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 16 de março de 2021 
(Data do Julgamento)

MINISTRA REGINA HELENA 
 COSTA 

Relatora

RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MI-
NISTRA REGINA HELENA COSTA 
(RELATORA):

Trata-se de Recurso Especial inter-
posto por EUROVIA VEÍCULOS S.A. E 
OUTRA contra acórdão prolatado, por 
unanimidade, pela 2ª Turma do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região, no 
julgamento de apelação e remessa ne-
cessária, assim ementado (fls. 391⁄392e):

Tributário. Mandado de segurança. 
Creditamento de Pis e Cofins. Leis n.º 
10.637⁄02 e 10.833⁄03. Não cumulativida-
de. Produtos desonerados de tributa-
ção nas operações de revenda sujeitos à 
tributação monofásica. Descabimento.

1. A incidência do art. 17 da Lei n.º 
11.033⁄2004, pressupõe a existência de 
crédito presumido de contribuições 
para o PIS e a COFINS, os quais são 
oriundos das operações de venda efe-
tuadas através da sistemática da não 
cumulatividade, não se compatibili-
zando a técnica do creditamento com o 
regime monofásico de tributação. 

2. O regime não cumulativo visa a 
evitar o aumento excessivo da carga 
tributária decorrente da cumulação 

de incidências das mesmas exações 
ao longo da cadeia produtiva, atra-
vés do creditamento, para posterior 
abatimento do valor. Já na tributação 
monofásica, desaparece o pressuposto 
fático necessário para a adoção do cre-
ditamento, qual seja, a superposição 
tributária, dado que o tributo fica sub-
metido à uma incidência única, com 
alíquotas mais elevadas do que as uti-
lizadas no sistema de escrituração de 
créditos. Antecipa-se a cobrança com 
uma alíquota única para industriais e 
importadores, próxima do valor que 
seria cobrado nas fases seguintes, já 
com o creditamento, eximindo-se de 

pagamento os revendedores, a fim de 
se compensar a desoneração das eta-
pas de comercialização.

3. A técnica do creditamento é, as-
sim, incompatível com a incidência 
da tributação monofásica, porquanto, 
na hipótese de incidência monofásica 
do PIS e da COFINS, é inocorrente o 
pressuposto lógico da cumulação. Pre-
cedentes do STJ e desta Corte Regional.

4. Ocorrendo uma única vez o fato 
gerador, aqueles que adquiriram os bens 
sujeitos às alíquotas cobradas concen-
tradamente em uma só etapa (incidên-
cia monofásica) não podem se creditar 
dos valores já recolhidos pelos produto-
res, sob pena de haver uma desoneração 
da produção, o que representaria uma 
isenção no pagamento do tributo.

5. Só se poderia cogitar do benefício 
de manutenção de créditos, por par-
te do vendedor, ainda que nas vendas 
efetuadas com alíquota zero do PIS e 
COFINS, no caso da existência de tais 

A incidência do art. 17  
da Lei 11.033⁄04,  

pressupõe a existência 
de crédito presumido 
de contribuições para 

o PIS e a Cofins 
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fático-probatório, porquanto todos os 
aspectos factuais e processuais estão 
clara e suficientemente delineados no 
acórdão recorrido.

Do mesmo modo, anote-se que o 
acórdão impugnado dirimiu a contro-
vérsia baseada em fundamentos infra-
constitucionais.

Na origem, cuida-se de “mandado 
de segurança objetivando o reconhe-
cimento do ‘direito líquido e certo das 
Impetrantes, fundado no artigo 17, da 
Lei nº 11.033, de 2004, de lançarem, pros-
pectiva e retrospectivamente, em suas 
escritas fiscais, os créditos da COFINS 
e da contribuição para o PIS correspon-
dentes às entradas, pretéritas e futuras, 
de veículos, autopeças e pneumáticos, 
tributados monofasicamente no início 
da cadeia de comercialização e que são 
por elas revendidos, por força de lei, 
com alíquota zero destas contribuições 
sociais, respeitado o prazo prescricio-
nal aplicável, cabendo a restituição do 
que não puder ser compensado com 
créditos tributários imputados às Im-
petrantes’” (fl. 456e).

A segurança foi parcialmente con-
cedida em primeiro grau, tendo sido 
providas a remessa necessária e a ape-
lação da FAZENDA NACIONAL.

Interposto o recurso especial, pos-
tula-se a reforma do acórdão recorrido 
para conceder a segurança.

- Da omissão
Consoante o art. 1.022 do Código de 

Processo Civil de 2015, cabe a oposição 
de embargos de declaração para: i) es-
clarecer obscuridade ou eliminar con-
tradição; ii) suprir omissão de ponto ou 
questão sobre o qual devia se pronun-
ciar o juiz de ofício ou a requerimento; 
e, iii) corrigir erro material.

A omissão, definida expressamente 
pela lei, ocorre na hipótese de a deci-
são deixar de se manifestar sobre tese 
firmada em julgamento de casos repe-
titivos ou em incidente de assunção 
de competência aplicável ao caso sob 
julgamento. 

O Código de Processo Civil conside-
ra, ainda, omissa, a decisão que incorra 
em qualquer uma das condutas des-
critas em seu art. 489, § 1º, no sentido 
de não se considerar fundamentada a 
decisão que: i) se limita à reprodução 
ou à paráfrase de ato normativo, sem 

explicar sua relação com a causa ou a 
questão decidida; ii) emprega conceitos 
jurídicos indeterminados; iii) invoca 
motivos que se prestariam a justificar 
qualquer outra decisão; iv) não enfren-
ta todos os argumentos deduzidos no 
processo capazes de, em tese, infirmar 
a conclusão adotada pelo julgador; v) 
invoca precedente ou enunciado de sú-
mula, sem identificar seus fundamen-
tos determinantes, nem demonstrar 
que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; e, vi) deixa de 
seguir enunciado de súmula, jurispru-
dência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento.

Sobreleva notar que o inciso IV do 
art. 489 do Código de Processo Civil de 
2015 impõe a necessidade de enfrenta-
mento, pelo julgador, dos argumentos 
que possuam aptidão, em tese, para 
infirmar a fundamentação do julgado 

embargado. Esposando tal entendi-
mento, o precedente da Primeira Seção 
desta Corte:

Processual Civil. Embargos de de-
claração em mandado de segurança 
originário. Indeferimento da inicial. 
Omissão, contradição, obscuridade, 
erro material. Ausência.

1. Os embargos de declaração, 
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 
destinam-se a suprir omissão, afastar 
obscuridade, eliminar contradição ou 
corrigir erro material existente no jul-
gado, o que não ocorre na hipótese em 
apreço.

2. O julgador não está obrigado a 
responder a todas as questões susci-
tadas pelas partes, quando já tenha 
encontrado motivo suficiente para 
proferir a decisão. A prescrição trazida 
pelo art.

489 do CPC⁄2015 veio confirmar a 
jurisprudência já sedimentada pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
sendo dever do julgador apenas en-
frentar as questões capazes de infir-
mar a conclusão adotada na decisão 
recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocor-
rência de litispendência entre o pre-
sente mandamus e a ação ordinária n. 
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 
jurisprudência desta Corte Superior 
acerca da possibilidade de litispen-
dência entre Mandado de Segurança e 
Ação Ordinária, na ocasião em que as 
ações intentadas objetivam, ao final, 
o mesmo resultado, ainda que o polo 
passivo seja constituído de pessoas 
distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante 
maneja os presentes aclaratórios em vir-
tude, tão somente, de seu inconformis-
mo com a decisão ora atacada, não se 
divisando, na hipótese, quaisquer dos ví-
cios previstos no art. 1.022 do Código de 
Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeita-
dos.

(EDcl no MS 21.315⁄DF, Rel. Minis-
tra Diva Malerbi – Desembargadora 
Convocada TRF 3ª REGIÃO –, primei-
ra seção, julgado em 08⁄06⁄2016, DJe 
15⁄06⁄2016).

In casu, não verifico omissão acer-
ca de questão essencial ao deslinde da 
demanda e oportunamente suscitada, 
tampouco de outro vício a impor a re-
visão do julgado.

Com efeito, depreende-se da lei-
tura do acórdão integrativo que a 
controvérsia foi examinada de forma 
satisfatória, mediante apreciação da 
disciplina normativa e cotejo ao firme 
posicionamento jurisprudencial apli-
cável ao caso.

O procedimento encontra amparo 
em reiteradas decisões no âmbito desta 
Corte Superior, de cujo teor merece des-
taque a rejeição dos embargos declara-
tórios uma vez ausentes os vícios do 
art. 1.022 do Código de Processo Civil de 
2015 (v.g. Corte Especial, EDcl no AgRg 
nos EREsp 1431157⁄PB, Rel. Min. João 
Otávio de Noronha, DJe de 29.06.2016; 1ª 
Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 
11041181⁄SP, Rel. Min. Napoleão Nunes, 
DJe de 29.06.2016; e 2ª Turma, EDcl nos 
EDcl no REsp 1334203⁄PR, Rel. Min. As-
susete Magalhães, DJe de 24.06.2016).

Os embargos de 
declaração destinam-se 

a suprir omissão, afastar 
obscuridade, eliminar 

contradição ou corrigir 
erro material existente 
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- Da violação ao art. 17 da Lei n. 
11.033⁄2004 

Quanto ao tema de fundo, o tri-
bunal de origem concluiu que (fls. 
390⁄391e):

Assim, além de a configuração es-
trutural do sistema de incidência mo-
nofásica por si só inviabilizar a con-
cessão de crédito, não pairam dúvidas 
quanto à inviabilidade de utilização do 
beneficio previsto na lei n.° 11.033⁄2004 
pela impetrante, dado que o benefício 
fiscal ali previsto não pode ser esten-
dido às empresas não abrangidas pelo 
regime do REPORTO.

Nesse contexto, as receitas pro-
venientes das atividades de venda e 
revenda sujeitas ao pagamento das 
contribuições ao PIS e COFINS em 
regime especial de tributação mono-
fásica não permitem o creditamento 
pelo revendedor das referidas contri-
buições incidentes sobre as receitas do 
vendedor por estarem fora do regime 
de incidência não cumulativo, a teor do 
que dispõem os artigos 2º, § 1º e incisos; 
e 3º, I, ‘b’, da Lei n. 10.637⁄2002 e da Lei n. 
10.833⁄2003, tampouco se lhes aplican-
do o disposto nos artigos 17 da Lei n. 
11.033⁄2004, e 16 da Lei n. 11.116⁄2005, cujo 
âmbito de incidência se restringe ao 
regime não cumulativo c tão somente 
às empresas beneficiárias do regime do 
REPORTO, ao qual a lei n.° 11.033⁄2004 se 
refere.

A 1ª Turma desta Corte, por maio-
ria, assentou que o benefício fiscal 
consistente em permitir a manu-
tenção de créditos de PIS e COFINS, 
ainda que as vendas e revendas re-
alizadas pela empresa não tenham 
sido oneradas pela incidência dessas 
contribuições no sistema monofásico, 
é extensível às pessoas jurídicas não 
vinculadas ao REPORTO, regime tri-
butário diferenciado para incentivar 
a modernização e ampliação da estru-
tura portuária nacional, por expressa 
determinação legal (art. 17 da Lei n. 
11.033⁄2004).

Por conseguinte, é irrelevante o fato 
de os demais elos da cadeia produtiva 
estarem desobrigados do recolhimen-
to, à exceção do produtor ou importa-
dor responsáveis pelo recolhimento 
do tributo a uma alíquota maior, não 
constituindo óbice para que os con-

tribuintes mantenham os créditos de 
todas as aquisições por eles efetuadas, 
como o demonstram os seguintes pre-
cedentes:

Tributário. Processual. Civil. Recur-
so especial. Código de Processo Civil de 
1973. Pis e Cofins. Tributação pelo sis-
tema monofásico. Aproveitamento de 
créditos. Possibilidade. Benefício fiscal 
concedido pela lei n. 11.033⁄04, que ins-
tituiu o regime do “reporto”. Extensão 
às empresas não vinculadas a esse re-
gime. Cabimento. Precedentes.

I – Consoante o decidido pelo Plená-
rio desta Corte na sessão realizada em 
09.03.2016, o regime recursal será de-
terminado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. 
Assim sendo, in casu, aplica-se o Código 
de Processo Civil de 1973.

II – O sistema monofásico constitui 
técnica de incidência única da tributa-
ção, com alíquota mais gravosa, deso-

nerando-se as demais fases da cadeia 
produtiva. Na monofasia, o contribuin-
te é único e o tributo recolhido, ainda 
que as operações subsequentes não se 
consumem, não será devolvido.

III – O benefício fiscal consistente 
em permitir a manutenção de créditos 
de PIS e COFINS, ainda que as vendas e 
revendas realizadas pela empresa não 
tenham sido oneradas pela incidência 
dessas contribuições no sistema mono-
fásico, é extensível às pessoas jurídicas 
não vinculadas ao REPORTO, regime 
tributário diferenciado para incentivar 
a modernização e ampliação da estru-
tura portuária nacional, por expressa 
determinação legal (art. 17 da Lei n. 
11.033⁄04).

IV – O fato de os demais elos da ca-
deia produtiva estarem desobrigados 
do recolhimento, à exceção do produ-
tor ou importador responsáveis pelo 
recolhimento do tributo a uma alíquo-
ta maior, não é óbice para que os con-

tribuintes mantenham os créditos de 
todas as aquisições por eles efetuadas.

V – Recurso especial parcialmente 
provido para conceder a segurança, 
com determinação de retorno dos au-
tos à origem, nos termos da fundamen-
tação.

(REsp 1.738.289⁄AP, de minha re-
latoria, primeira turma, julgado em 
28⁄08⁄2018, DJe 11⁄10⁄2018).

Processual. Civil. Tributário. Agra-
vo regimental no recurso especial. Pis 
e Cofins. Tributação pelo sistema mo-
nofásico. Aproveitamento de créditos. 
Possibilidade. Benefício fiscal conce-
dido pela lei n. 11.033⁄04, que instituiu 
o regime do reporto. Extensão às em-
presas não vinculadas a esse regime. 
Cabimento.

I – O sistema monofásico constitui 
técnica de incidência única da tributa-
ção, com alíquota mais gravosa, deso-
nerando-se as demais fases da cadeia 
produtiva. Na monofasia, o contribuin-
te é único e o tributo recolhido, ainda 
que as operações subsequentes não se 
consumem, não será devolvido.

II – O benefício fiscal consistente 
em permitir a manutenção de créditos 
de PIS e COFINS, ainda que as vendas e 
revendas realizadas pela empresa não 
tenham sido oneradas pela incidência 
dessas contribuições no sistema mono-
fásico, é extensível às pessoas jurídicas 
não vinculadas ao REPORTO, regime 
tributário diferenciado para incentivar 
a modernização e ampliação da estru-
tura portuária nacional, por expressa 
determinação legal (art. 17 da Lei n. 
11.033⁄04).

III – O fato de os demais elos da ca-
deia produtiva estarem desobrigados 
do recolhimento, à exceção do produ-
tor ou importador responsáveis pelo 
recolhimento do tributo a uma alíquo-
ta maior, não é óbice para que os con-
tribuintes mantenham os créditos de 
todas as aquisições por eles efetuadas.

IV – Agravo Regimental provido.
(AgRg no REsp 1.051.634⁄CE, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Rel. p⁄ Acór-
dão Ministra REGINA HELENA COS-
TA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
28⁄03⁄2017, DJe 27⁄04⁄2017).

Tributário. Agravo interno no agra-
vo regimental no agravo em recurso 
especial. Pis⁄cofins. Tributação pelo 

O sistema monofásico 
constitui técnica de 
incidência única da 

tributação, desonerando-se  
as demais fases da 
cadeia produtiva 
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sistema monofásico. Aproveitamento 
de créditos. Possibilidade. Benefício 
fiscal concedido pela lei 11.033⁄2004, que 
instituiu o regime do reporto. Extensão 
às empresas não vinculadas a esse re-
gime. Agravo interno da fazenda nacio-
nal a que se nega provimento.

1. A 1a. Turma do STJ firmou en-
tendimento de que a manutenção dos 
créditos de PIS⁄COFINS prevista no 
art. 17 da Lei 11.033⁄04 aplica-se a todas 
as pessoas jurídicas, independente de 
elas estarem ou não submetidas ao 
regime tributário do REPORTO e ao 
sistema monofásico de recolhimento 
dessas contribuições (EDcl no REsp. 
1.346.181⁄PE, Rel. Min. Benedito Gonçal-
ves, DJe de 20.6.2017).

2. Agravo Interno da Fazenda Nacio-
nal a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp 
569.688⁄CE, Rel. Ministro Napoleão Nu-
nes Maia Filho, primeira turma, julga-
do em 01⁄03⁄2018, DJe 16⁄05⁄2018).

Outrossim, este Superior Tribunal 
firmou entendimento segundo o qual 
o aproveitamento de créditos relativos 
ao PIS e à COFINS, a teor do disposto 
no art. 17 da Lei n. 11.033⁄2004, não é ex-
clusivo dos contribuintes beneficiários 
do Regime Tributário para Incentivo 
à Modernização e à Ampliação da Es-
trutura Portuária – REPORTO, como o 
demonstram os julgados assim emen-
tados:

Processual Civil e Tributário. 
Agravo interno no recurso especial. 
Pis⁄Cofins. Tributação pelo sistema 
monofásico. Aproveitamento de crédi-
tos. Possibilidade. Benefício fiscal con-
cedido pela lei 11.033⁄2004, que instituiu 
o regime do reporto. Extensão às em-
presas não vinculadas a esse regime. 
Pedido de sobrestamento. Inviabilida-
de. Agravo interno da fazenda nacional 
a que se nega provimento.

1. A Primeira Turma do STJ firmou 
entendimento de que a manutenção 
dos créditos de PIS⁄COFINS prevista 
no art. 17 da Lei 11.033⁄2004 aplica-se a 
todas as pessoas jurídicas, independen-
te de elas estarem ou não submetidas 
ao regime tributário do REPORTO e ao 
sistema monofásico de recolhimento 
dessas contribuições (EDcl no REsp. 
1.346.181⁄PE, Rel. Min. Benedito Gon-
çalves, DJe de 20.6.2017). Seguindo a 

mesma orientação, citam-se os recen-
tes julgados: AgInt no AgInt no REsp. 
1.446.150⁄RS, Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, DJe 18.11.2019; AgInt no 
REsp. 1.370.859⁄RJ, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, DJe 6.9.2019.

2. Esse Superior Tribunal de Justiça 
possui firme entendimento, segundo o 
qual a mera existência de Embargos de 
Divergência pendentes de julgamento, 
referentes à mesma matéria, não tem 
o condão de sobrestar a tramitação de 
Recurso Especial e⁄ou Agravo.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacio-
nal a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1768887⁄PR, Rel. Mi-
nistro Napoleão Nunes Maia Filho, pri-
meira turma, julgado em 11⁄02⁄2020, DJe 
14⁄02⁄2020)

Processual civil. Tributário. Man-
dado de segurança. Crédito de Pis e 
Cofins. Regime monofásico. Impossi-
bilidade. Acórdão recorrido em conso-
nância com a jurisprudência do STJ.

I – Na origem, trata-se de mandado 
de segurança, apontando como autori-
dade coatora Delegado da Receita Fe-
deral do Brasil, objetivando o reconhe-
cimento do direito líquido e certo de 
apurar créditos de PIS e COFINS, ainda 
que ocorra incidência monofásica so-
bre a mercadoria na origem e sua saída 
seja sob alíquota zerada ou não tribu-
tada. Na sentença, a ordem foi denega-
da. No Tribunal de origem, a sentença 
foi mantida. Nesta Corte, negou-se pro-
vimento ao recurso especial.

II – O Superior Tribunal de Justiça 
possui entendimento de que o aprovei-
tamento de créditos relativos ao PIS e à 
COFINS, conforme disposição do art. 17 
da Lei n. 11.033⁄2004, não é exclusivo dos 
contribuintes beneficiários do Regime 
Tributário para Incentivo à Moderniza-
ção e à Ampliação da Estrutura Portu-
ária – Reporto.

III – Ocorre que, prevalece, nesta Se-
gunda Turma, o entendimento de que, 
apesar de a norma contida no art. 17 da 
Lei n. 11.033⁄2004 não possuir aplicação 
restrita ao REPORTO, as receitas pro-
venientes das atividades de venda e re-
venda sujeitas ao pagamento das con-
tribuições ao PIS⁄PASEP e à COFINS 
em regime especial de tributação mo-
nofásica não permitem o creditamento 
pelo revendedor das referidas contri-

buições incidentes sobre as receitas do 
vendedor por estarem fora do regime 
de incidência não cumulativo. Nesse 
sentido: AgInt no REsp 1.653.027⁄SP, 
Rel. Ministro Herman Benjamin, Se-
gunda Turma, julgado em 7⁄5⁄2019, DJe 
22⁄5⁄2019; AgInt no AREsp 1.218.476⁄MA, 
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segun-
da Turma, julgado em 17⁄5⁄2018, DJe 
28⁄5⁄2018 e AgInt no AREsp 1.221.673⁄BA, 
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Se-
gunda Turma, DJe 23⁄4⁄2018.

IV – Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1398272⁄ES, Rel. 

Ministro Francisco Falcão, segunda 
turma, julgado em 05⁄03⁄2020, DJe 
10⁄03⁄2020)

Assim, a reforma do decisum é me-
dida que se impõe.

Contudo, os efeitos jurídicos, eco-
nômicos e financeiros decorrentes da 
alteração desses fundamentos não po-
dem ser analisados nesta fase proces-
sual, porquanto, previsivelmente, não 
examinados pela Corte a quo, sob pena 
de supressão de instância, a par de de-
mandar reexame fático-probatório. 

Posto isso, dou parcial provimento 
ao recurso especial para, reformando o 
acórdão recorrido, reconhecer o direito 
da Recorrente ao aproveitamento dos 
créditos da contribuição para o PIS e 
da COFINS, determinando o retorno 
dos autos ao tribunal de origem, a fim 
de que sejam examinados os demais 
pleitos.  

Sem honorários advocatícios, a teor 
do disposto no enunciado sumular n. 
105⁄STJ e 25 da Lei n. 12.016⁄2009.

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA 
TURMA, ao apreciar o processo em epí-
grafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

A Primeira Turma, por maioria, 
vencidos os Srs. Ministros Gurgel de 
Faria e Manoel Erhardt (Desembarga-
dor convocado do TRF-5ª Região), deu 
parcial provimento ao recurso especial 
para conceder a segurança, com deter-
minação de retorno dos autos à origem, 
nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçal-
ves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. 
Ministra Relatora. n
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Wagner Frozi ADVOGADO

O SISTEMA ESCALONADO DO 
NOVO CÓDIGO DE TRÂNSITO

A
Lei 14.071/20, o novo Código de Trân-
sito Brasileiro, entrou em vigor em 12 
de abril de 2021, trazendo expressivas 
modificações ao texto normativo, com 
a implementação de um sistema esca-

lonado de pontuação da cnh.
Sobre o limite máximo de pontuação – fator 

com maior necessidade de defesa das multas –, 
em razão de ter como efeito a suspensão e cas-
sação da cnh, a nova lei de trânsito traz altera-
ções substanciais. Atualmente, temos um limite 
máximo de 20 pontos na cnh para que o moto-
rista perca o direito de dirigir. O novo Código de 
Trânsito aumentou a pontuação da cnh para 40 
pontos. Uma mudança significativa.

Porém, o novo Código de Trânsito Brasilei-
ro implementará um sistema escalonado de 
pontuação da cnh, que funcionará da seguinte 
maneira: se o motorista cometer uma infração 
gravíssima, o total de pontos cai para 30; se 
cometer duas ou mais infrações gravíssimas, 
o total de pontos cai para 20 pontos. Mas será 
sempre garantido o direito às defesas adminis-
trativas e mantido o período de 12 meses de va-
lidade da pontuação na cnh.

MOTORISTAS REMUNERADOS

Motoristas profissionais, ou denominados 
motoristas remunerados, como caminhonei-
ros, taxistas, mototaxistas, motoristas de apli-
cativos e motoristas de ônibus, só terão o di-
reito de dirigir suspenso quando alcançarem 
os 40 pontos, independentemente de terem, 
ou não, cometido infração gravíssima. A pena 

de suspensão desses profissionais do trânsito 
pode ser evitada antecipadamente, com um 
curso preventivo de reciclagem ao atingirem 
30 pontos.

Quanto aos motoristas profissionais, a lei 
agora prevê diferenciação entre motoristas não 
profissionais e profissionais – ou de atividade 
remunerada. Para estes últimos, a pontuação 
sempre será de 40 pontos, mesmo que tenham 
praticado infração gravíssima. Essa alteração 
protege o motorista que precisa da habilitação 
para sua sobrevivência. Para haver realmente 
igualdade é necessário que a lei trate os iguais 
como iguais e os desiguais como desiguais. Nes-
te ponto, existe uma diferença gigantesca entre 
o motorista profissional e o não profissional, 
seja por consequência da razão pela qual se 
encontra nas estradas ou pelo tempo em que 
nelas é obrigado a permanecer em função de 
sua atividade. Sem contar que, para o motoris-
ta remunerado, a perda da cnh representa uma 
penalidade muito mais grave, pois reflete dire-
tamente no seu sustento1. 

A intenção legislativa por trás desse aumen-
to de pontos não é alargar a margem de cometi-
mento de infrações. Pelo contrário, o que ocorre 
é que, segundo os criadores da norma, com 20 
pontos são muitos os motoristas que têm aber-
tos em seu desfavor processos administrativos 
de suspensão da cnh, e os órgãos responsáveis 
pelo seu processamento já não dão conta do 
volume de trabalho. Assim, muitos ficavam im-
punes pelo não processamento, gerando, em ra-
zão disso, a sensação de impunidade, o que leva 
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ao maior índice de cometimento de infrações. 
O aumento da pontuação, portanto, à primeira 
vista, parece privilegiar os maus motoristas, 
mas não é essa a intenção da lei, e sim que to-
dos que atingirem o limite legal estabelecido 
venham a ser efetivamente penalizados. Como 
dizem, o que evita o cometimento de infrações 
não é a gravidade da pena, mas a certeza da pu-
nição pela ilegalidade cometida.

Haverá, no entanto, priorização pelos órgãos 
responsáveis pelo processamento administra-
tivo daqueles motoristas que cometerem falta 
gravíssima mais de uma vez.

PROTEÇÃO AOS CICLISTAS

A lei traz normas de política nacional de mo-
bilidade, que visam garantir a segurança e o 
fomento ao ciclismo. A nova lei de trânsito 
amplia a proteção aos ciclistas, proibindo, por 
exemplo, o estacionamento em ciclovias ou 
ciclofaixas, práticas que agora são infrações 
de natureza grave. Passa a ser infração deixar 
de reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclis-
ta, conforme determinação do art. 24 da Lei 
14.071/20, cujo inciso ii dispõe que “planejar, 
projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais e promover 

o desenvolvimento, temporário ou definitivo, 
da circulação, da segurança e das áreas de pro-
teção de ciclistas”. Já o art. 182, xi, determina 
que o estacionamento sobre ciclovia ou ciclo-
faixa constitui infração considerada grave, e a 
penalidade é multa.

O deputado Jucelino Filho (dem/ma), relator 
do projeto de lei do novo Código de Trânsito, 
destaca o fim da possibilidade de substituir a 
pena de prisão por penas mais leves nos casos 
de acidentes causados por motoristas bêbados 
ou drogados que provoquem morte no trânsito. 
Trata-se de implementação de uma política de 
trânsito dotada de maior rigidez legal, advindo 
do clamor da sociedade, em razão dos altos índi-
ces de mortes causadas no trânsito.

Alteram-se os prazos para a renovação da 
carteira nacional de habilitação, ficando da se-
guinte maneira: 10 anos para motoristas de até 
50 anos de idade; cinco anos para quem tem en-
tre 50 e 70 anos; e de três anos para quem tem 
mais de 70 anos de idade (Lei 14.071/20, art. 147, 
§ 2º).

Em relação aos motoristas das categorias 
C, D e E, o novo Código de Trânsito dispõe 
que, para os motoristas dessas categorias di-
ferenciadas, que conduzam veículos de carga 

A nova lei de trânsito amplia a proteção aos ciclistas, proibindo, 
por exemplo, o estacionamento em ciclovias ou ciclofaixas, 
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de mais de oito passageiros, a obtenção e a 
renovação da cnh dependerão de resultados 
negativos em exames toxicológicos, que de-
verão ser repetidos dois anos e meio depois. 
A não comprovação da realização de exame 
toxicológico nas categorias C, D e E agora é 
infração gravíssima multiplicada por cinco, e 
suspenderá o direito de dirigir (Lei 14.071/20, 
art. 165-B).

CADEIRINHAS INFANTIS

Quanto ao uso de cadeirinhas infantis, o novo 
texto legal disciplina que crianças com menos 
de 10 anos de idade, que ainda não tenham 
atingido 1,45m de altura, deverão ser trans-
portadas no banco traseiro, em dispositivo 
adequado para a idade peso e altura. Portanto, 
a lei determina que deixa de ser necessário o 
uso da cadeirinha quando a criança atingir a 
mencionada estatura, independentemente de 
ter feito 10 anos de idade, uma vez que a segu-
rança, obviamente, é relacionada ao tamanho 
e peso da criança. Antes, essa previsão era dis-
posta por resolução do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), mas agora está expressa 
no próprio corpo do novo código nacional de 
trânsito.

Ainda sobre os pequenos, sobe de 7 para 10 
anos a idade mínima para transporte de crian-
ças em motocicletas. Quem não cumprir a re-
gra pagará multa e terá o direito de pilotar sus-
penso2.

Quanto à cnh e ao Certificado de Registro 
de Veículo (crv), a nova lei reza que poderão 
ser usados tanto os documentos físicos quanto 
digitais. Fica a critério do motorista. A fiscali-
zação de trânsito deve agora aceitar ambos os 
tipos, digital e físico, como documentos válidos. 
O porte do documento físico, portanto, não é a 
mais obrigatório. Aliás, do crlv não era obriga-
tório desde 20163.

A não obrigatoriedade de porte desses do-
cumentos fica condicionada a que os agentes 

fiscalizadores de trânsito tenham acesso ao sis-
tema informatizado, para poder averiguar a re-
gularidade da situação tanto da cnh como crv. 
É recomendável, portanto, portar documentos, 
por meio físico ou digital, uma vez que não há 
garantia de que os agentes de trânsito terão 
sempre acesso aos sistemas de informação no 
momento das abordagens.

A criação do Registro Nacional Positivo de 
Condutor (rnpc) segue a mesma lógica do Ca-
dastro Positivo de Crédito. A ideia é premiar 
o condutor que não comete infrações com fre-
quência. O condutor que não tiver nenhuma 
infração nos últimos 12 meses será incluído 
no cadastro positivo, mas ele deve manifestar 
expressamente o interesse em ingressar nesse 
programa de registro. É, portanto, facultativo, 
dependendo de anuência do motorista. O moto-
rista que aderir ao registro será premiado com 
desconto em taxas diversas, como renovação 
da cnh e ipva, e as seguradoras ou locadoras de 
veículo, por exemplo, também podem usar o re-
gistro para analisar o risco do contrato e assim 
dar algum desconto4.

Quanto à obrigação do uso de faróis acesos, 
acaba-se com uma discussão que perdurava 
há anos. Agora, a nova lei bateu o martelo neste 
ponto, que era bastante controverso. Torna-se, 
por força de lei, obrigatório, também, além do 
que já previa a lei, o uso de faróis acesos em pis-
tas simples e fora do perímetro urbano. Não po-
demos esquecer de que já havia previsão legal 
de obrigatoriedade de ligar os faróis em túneis, 
sob chuva ou neblina, cerração, e, obviamente, 
à noite.

Para simplificar, o motorista é agora obri-
gado a manter os faróis ligados em túneis, sob 
chuva ou neblina, cerração, à noite e, pela nova 
lei, em pistas simples e que estejam fora do pe-
rímetro urbano. A infração deixa de ser gravís-
sima e passa a ser média, para todos os moto-
ristas que não respeitarem a norma, inclusive 
motociclistas5.

Sobe de 7 para 10 anos a idade mínima para transporte de crianças  
em motocicletas. Quem não cumprir a regra pagará 

multa e terá o direito de pilotar suspenso
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Foi retirado do texto legal a absurda previsão de imediata  
suspensão do direito de dirigir e apreensão da CNH para quem 

ultrapassasse o limite de velocidade em 50%

Deixa de existir a estranha regra que impu-
nha aos motoristas a obrigação de manter os 
faróis acesos durante o dia em rodovias dentro 
do perímetro urbano. No trânsito de cidades 
cortadas por rodovias essa imposição era um 
verdadeiro pesadelo para os motoristas.

50% ACIMA DO LIMITE

Foi retirado do texto legal a absurda previ-
são de imediata suspensão do direito de dirigir 
e apreensão da cnh para quem ultrapassasse o 
limite de velocidade em 50%. Absurda porque 
nenhuma penalidade em um estado democrá-
tico de direito pode ser imposta sem o devido 
processo legal e o regular exercício de ampla 
defesa, como garantido constitucionalmente.

Inova-se quanto aos casos em que a multa 
deverá ser alterada, obrigatoriamente, para ad-
vertência por escrito. Antes, era uma penalida-
de que mantinha um aspecto subjetivo do ór-
gão julgador da multa. A parte interessada, que 
cometesse uma infração leve ou média, poderia 
pedir em defesa ou recurso a conversão da pe-
nalidade em simples advertência por escrito, 
que passava por um apreciação subjetiva do 
órgão. Quer dizer, cabia a ele decidir pela subs-
tituição ou não. Agora, com a nova lei de trân-

sito, o órgão é obrigado a transformar a penali-
dade leve ou média em advertência por escrito, 
quando preenchidos dois requisitos legais: a) a 
infração tem que ser leve ou média; b) o infrator 
não pode ter nenhuma outra infração no perío-
do de 12 meses (Lei 14.071/20, art. 267).

Em relação às mudanças processuais, antes a 
defesa prévia tinha prazo de 15 dias, agora pas-
sa a ser de 30 dias (mesmo prazo para indicar o 
condutor).

Quanto à notificação de penalidade, após 
constatada a suposta infração, o órgão fiscali-
zador tem o prazo de 180 dias para notificar o 
infrator. Havendo defesa prévia, o prazo passa 
para 360. Não havendo o cumprimento dos pra-
zos pelo órgão estatal, ocorre a decadência do 
direito de punir.

A nova lei introduz a modalidade de notifi-
cação por meio eletrônico, ou seja, a notificação 
não precisa ser mais exclusivamente pelo cor-
reio, ela pode ser realizada também por meio 
eletrônico6.

Haverá desconto em caso de concordância 
com a penalidade imposta – desistência do di-
reito de recorrer. Surge, assim, a possibilidade 
de renunciar ao direito de defesa e pagar ime-
diatamente pela infração, caso em que poderá 
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haver desconto de até 60% do valor da penali-
dade (Lei 14.071/20, art. 284, § 1º). O governo dis-
ponibilizará um aplicativo, para este e outros 
fins (link: https://www.serpro.gov.br/menu/im-
prensa/Releases/aplicativo-permite-desconto-
-em-multas-de-transito). 

Com a nova legislação, os órgãos executivos 
de trânsitos dos estados e do Distrito Federal 
enviarão, por meio eletrônico, com 30 dias de 
antecedência, aviso de vencimento da validade 
da cnh a todos os condutores cadastrados no 
Registro Nacional de Carteira de Habilitação 
(Renach) com endereço em seu respectivo esta-
do (Lei 14.071/20. art. 159). 

Haverá mudanças na composição do Con-
tran. Agora, o presidente desse conselho pas-
sa a ser o ministro da infraestrutura. O antigo 

presidente do Contran passa a atuar em cargo 
de secretariado, não mais de presidência (Lei. 
14.071/20, art. 10).

Alguns pontos da lei foram vetados pelo pre-
sidente da república. Originalmente aprovado 
pelo Congresso Nacional, o texto recebeu oito 
vetos. O diretor da Associação Brasileira de Me-
dicina de Tráfego (Abramet) destaca dois deles: 
os dispositivos que proibiam as motocicletas de 
transitar nos corredores entre os veículos e a 
exigência da realização dos exames de aptidão 
para obtenção e renovação da cnh por especia-
listas em medicina de tráfego, bem como avalia-
ções psicológicas por especialista em psicologia 
do trânsito.

A nova lei entrou em vigor em 12 de abril de 
2021.	 n

Com a nova legislação, os órgãos executivos de trânsitos dos estados 
e do Distrito Federal enviarão, por meio eletrônico, com 30 dias de 

antecedência, aviso de vencimento da validade da CNH

NOTAS
1. Lei 14.071/20 – Art. 261: I – sempre que, 
conforme a pontuação prevista no art. 259 des-
te Código, o infrator atingir, no período de 12 
(doze) meses, a seguinte contagem de pontos: 
a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou 
mais infrações gravíssimas na pontuação; b) 30 
(trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração 
gravíssima na pontuação; c) 40 (quarenta) pon-
tos, caso não conste nenhuma infração gravís-
sima na pontuação; § 3º A imposição da penali-
dade de suspensão do direito de dirigir elimina 
a quantidade de pontos computados, prevista 
no inciso I do caput ou no § 5º deste artigo, 
para fins de contagem subsequente. § 5º No 
caso do condutor que exerce atividade remu-
nerada ao veículo, a penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de que trata o caput deste 
artigo será imposta quando o infrator atingir o 
limite de pontos previsto na alínea c do inciso 
I do caput deste artigo, independentemente da 
natureza das infrações cometidas, facultado a 
ele participar de curso preventivo de reciclagem 
sempre que, no período de 12 (doze) meses, 
atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamen-
tação do Contran.
2. Lei 14.071/20 – Art. 64. As crianças com 
idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham 
atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco 
centímetros) de altura devem ser transportadas 
nos bancos traseiros, em dispositivo de reten-
ção adequado para cada idade, peso e altura, 
salvo exceções relacionadas a tipos específicos 
de veículos regulamentadas pelo Contran. Pa-

rágrafo único. O Contran disciplinará o uso ex-
cepcional de dispositivos de retenção no banco 
dianteiro do veículo e as especificações técnicas 
dos dispositivos de retenção a que se refere o 
caput deste artigo.

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou 
ciclomotor: V – transportando criança menor de 
10 (dez) anos de idade ou que não tenha, nas 
circunstâncias, condições de cuidar da própria 
segurança: Infração – gravíssima; Penalidade 
– multa e suspensão do direito de dirigir; Me-
dida administrativa – retenção do veículo até 
regularização e recolhimento do documento de 
habilitação.
3. Lei 14.071/20 – Art. 159. A Carteira Nacional 
de Habilitação, expedida em meio físico e/ou di-
gital, à escolha do condutor, em modelo único 
e de acordo com as especificações do Contran, 
atendidos os pré-requisitos estabelecidos nes-
te Código, conterá fotografia, identificação e 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equi-
valerá a documento de identidade em todo o 
território nacional. § 1º-A O porte do documen-
to de habilitação será dispensado quando, no 
momento da fiscalização, for possível ter aces-
so ao sistema informatizado para verificar se o 
condutor está habilitado.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-
-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), 
em meio físico e/ou digital, à escolha do pro-
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Estados, o Distrito Federal e os Municípios po-
derão utilizar o RNPC para conceder benefícios 
fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados, 
na forma da legislação específica de cada ente 
da Federação.
5. Lei 14.071/20 – Art. 250 [...] b) de dia, em 
túneis e sob chuva, neblina ou cerração; c) de 
dia, no caso de veículos de transporte coleti-
vo de passageiros em circulação em faixas ou 
pistas a eles destinadas; d) de dia, no caso de 
motocicletas, motonetas e ciclomotores; e) de 
dia, em rodovias de pista simples situadas fora 
dos perímetros urbanos, no caso de veículos 
desprovidos de luzes de rodagem diurna; § 7º 
Quando não for imediata a identificação do in-
frator, o principal condutor ou o proprietário do 
veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado 
da notificação da autuação, para apresentá-lo, 
na forma em que dispuser o Contran, e, trans-
corrido o prazo, se não o fizer, será considerado 
responsável pela infração o principal condutor 
ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. 

§ 7º Quando não for imediata a identificação 
do infrator, o principal condutor ou o proprie-
tário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da notificação da autuação, para apre-
sentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, 
e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será con-
siderado responsável pela infração o principal 
condutor ou, em sua ausência, o proprietário 
do veículo.
6. Lei 14.071/20 – Art. 281-A. Na notificação 
de autuação e no auto de infração, quando va-
ler como notificação de autuação, deverá cons-
tar o prazo para apresentação de defesa prévia, 
que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado 
da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indefe-
rida ou não seja apresentada no prazo estabe-
lecido, será aplicada a penalidade e expedida 
notificação ao proprietário do veículo ou ao 
infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oi-
tenta) dias, contado da data do cometimento 
da infração, por remessa postal ou por qualquer 

outro meio tecnológico hábil que assegure a ci-
ência da imposição da penalidade. § 6º Em caso 
de apresentação da defesa prévia em tempo 
hábil, o prazo previsto no caput deste artigo 
será de 360 (trezentos e sessenta) dias; § 7º O 
descumprimento dos prazos previstos no caput 
ou no § 6º deste artigo implicará a decadência 
do direito de aplicar a penalidade.

Art. 282-A. O órgão do Sistema Nacional 
de Trânsito responsável pela autuação deverá 
oferecer ao proprietário do veículo ou ao con-
dutor autuado a opção de notificação por meio 
eletrônico, na forma definida pelo Contran; § 
1º O proprietário e o condutor autuado deve-
rão manter seu cadastro atualizado no órgão 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal; § 2º Na hipótese de notificação pre-
vista no caput deste artigo, o proprietário ou o 
condutor autuado será considerado notificado 
30 (trinta) dias após a inclusão da informação 
no sistema eletrônico e do envio da respectiva 
mensagem.
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ALÉM DO DIREITO

A LENDA DA  
BALANÇA MÁGICA

A
na era uma advogada que 
resolveu visitar a Feira 
Mística de sua cidade. 

Numa barraca avistou uma 
balança, símbolo do direito, 
feita de forma artesanal. En-
tão, a vendedora vestida com 
figurinos medievais a atendeu.

— Vi que gostou da balan-
ça! Ela é mágica. Pois traz uma 
surpresa agradável a cada dia 
e está com o preço bom.

A advogada comprou o 
enfeite, foi até seu escritório 
e deixou a obra de arte enfei-
tando sua mesa. 

No dia seguinte, ao abrir a 
sala, ela notou que existiam 
duas flores em cada prato da 
balança. Mas pensou que fos-
se a criatividade de dona Elza, 
a zeladora. Porém todos os 
dias surgiam flores diferentes 
nos pratos da balança. Assim, 
Ana resolveu investigar, mas 
descobriu que não era brin-
cadeira nem de Elza nem dos 
demais funcionários. Por isso, 
ela colocou uma câmera no es-
critório. Ao verificar o material 
do aparelho descobriu que era 
a calopsita da vizinha que en-
trava pela chaminé, trazia flo-
res em seu bico e deixava nos 
pratos da balança. Desse jeito, 
a moça passou a deixar alpiste 
para a ave.

Porém, num dia de prima-
vera, a advogada abriu o escri-
tório e percebeu que ao invés 
de flores existiam dois ovos 
em cada prato da balança. No 
mesmo instante ela sentiu 
tonturas, enjoos e foi levada 
ao médico. Lá ela descobriu 
que estava grávida.

(Luciana do Rocio Mallon)

LEX TALIONIS

A
lei de talião ou lex talionis, 
em latim, significa lei de tal 
tipo. Condiz com a ação na 

devida proporção da agressão. 
A justa reciprocidade do crime e 
da pena. Tal pena para tal crime. 
Olho por olho, dente por dente. 
O mal que alguém faz a outro 
deve retornar a este através de 
um castigo imposto na propor-
ção daquele mal.

TRÊS CITAÇÕES 
VENENOSAS

As leis são sempre úteis aos 
que possuem, e nocivas aos que 
nada têm.

(Jean-Jacques Rousseau)

s
É preciso que os homens bons 
respeitem as leis más, para que 
os homens maus respeitem as 
leis boas.

(Sócrates)

s
Constituição brasileira. Artigo 
único: todo brasileiro fica 
obrigado a ter vergonha na cara.

(Capistrano de Abreu)

BROCARDOS
Venire contra factum 
proprium.
(Beneficiar-se da própria 
torpeza).

Impunitur est qui sine culpa 
et dolo malo casu quodam 
damnum committit.
(Aquele que causou dano a 
outrem sem culpa ou dolo 
não será punido).

Nulla poena et nulla culpa 
sine iudicio.
(Não há pena e não há culpa 
sem processo).

Iura novit curia.
(O juiz conhece a lei).

Cessante causa, tollitur 
effectus.
(Cessando a causa, tira-se o 
efeito).

Tarde venientibus ossa.
(Aos que chegam tarde, os 
ossos).

“Quando vou a um país, não examino se 
há boas leis, mas se as que lá existem são 

executadas, pois boas leis há por toda parte”
(Montesquieu)

INOCENTE PRESUMIDO

O
homem chega desespe-
rado no escritório de seu 
advogado com as roupas 

sujas de sangue e com um re-
vólver na mão. Ele diz:

— Doutor, estou apavora-
do, matei minha mulher!

O advogado calmamente 
responde:

— Veja bem, meu caro, es-
tão dizendo que você matou 
sua mulher...
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10 LIVROS PARA 
ESTUDANTES DE DIREITO

1. Vigiar e Punir: Nascimento da 
Prisão – Michel Foucault
2. Justiça – Michael Sandel
3. O Príncipe – Nicolau 
Maquiavel
4. O Mercador de Veneza – 
Shakespeare
5. Crimes – Ferdinand von 
Schirach
6. Crime e Castigo – Dostoiévski
7. 1984 – George Orwell
8. A Arte da Guerra – Sun Tzu
9. Um Pilar de Ferro – Taylor 
Caldwell
10. O Processo – Franz Kafka

282
É o número de leis do Código de Hamurabi. O monu-
mento onde foram talhadas as leis é uma rocha de 
diorito, sobre a qual se dispõem 46 colunas de escrita 
cuneiforme acádica. A numeração vai até 282, mas a 
cláusula 13 foi excluída por superstições da época. A 
peça tem 2,25m de altura, 1,50m de circunferência na 
parte superior e 1,90m na base.

É ERRADO CHAMAR 
ADVOGADO DE DOUTOR?

N
ão. E a explicação é históri-
ca. Ainda está em vigência 
a Lei do Império, de 11 de 

agosto de 1827, que criou o curso 
de Ciencias Juridicas e Sociaes. A 
lei dispõe, em seu artigo 9º, que 
aquele que frequentar os cinco 
anos do curso e for aprovado 
conseguirá o grau de bacharel, 
havendo também a possibilida-
de de alcançar o grau de doutor, 
caso se habilite com os requisi-
tos especificados “nos estatutos”. 
Seria o equivalente à aprovação 
no Exame da Ordem dos Advo-
gados. Portanto, advogado com 
inscrição na OAB é doutor, sim 
senhor. Eis o texto do artigo no 
português da época:

Art. 9.º – Os que freqüenta-
rem os cinco annos de qual-
quer dos Cursos, com appro-
vação, conseguirão o gráo de 
Bachareis formados. Haverá 
tambem o gráo de Doutor, que 
será conferido áquelles que se 
habilitarem com os requisitos 
que se especificarem nos Esta-
tutos, que devem formar-se, e 
sò os que o obtiverem, pode-
rão ser escolhidos para Len-
tes. [sic]

ADVOGADO DATIVO

É
o advogado nomeado ou que 
se voluntaria para defender 
alguém que não tem condi-

ções de custear a própria defesa 
em comarcas ou regiões onde 
não exista Defensoria Pública. 
O advogado dativo, portanto, 
exerce o papel de defensor pú-
blico, ajudando, por indicação da 
Justiça, o cidadão comum. Não 
confunda com Defensoria Públi-
ca e Ministério Público. Definido 
pelo art. 5º, § 2º, da Lei 1.060/50.

VIVA 
MELHOR 
VIVA O 
CONDO-
MÍNIO
Tudo sobre o 
universo do 
condomínio 
 a um clique de 
distância! 

Conheça nosso  
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vivaocondominio

41 3324 9062 
vivaocondominio.com.br  

contato@vivaocondominio.com.br
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O advogado dativo, portanto, 
exerce o papel de defensor pú-
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pelo art. 5º, § 2º, da Lei 1.060/50.
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“O direito é um poder passivo ou pacificado 
pelo Estado e é sinônimo de poder, pois sem 
esta participação e legitimação democrática, 
só resta a violência, a descrença e a barbárie”

(Hannah Arendt)

O SEGREDO DA CONFISSÃO 
PODE SER VIOLADO?

N
ão. Segundo o direito ca-
nônico, o segredo da con-
fissão é sacramental e in-

violável, mesmo que a pessoa 
revele um crime. É o caso do 
personagem do filme Tortu-
ra do Silêncio, dirigido por 
Alfred Hitchcock, de 1953, em 
que o ator Montgomery Clift 
interpreta um padre acusa-
do pelo assassinato que ele 

sabe que não cometeu, mas 
não pode apontar o culpado 
porque quebraria o sigilo da 
confissão. A relação entre pa-
dre e fiel segue as determina-
ções morais e éticas do sigilo 
profissional, previstas na lei. 
Segundo o art. 154 do Código 
Penal, a quebra de sigilo pre-
vê pena de três meses a um 
ano e multa.

CALÇA PERDIDA

E
m 2007, o juiz Roy L. 
Pearson, da cidade de 
Washington (EUA), 
deixou duas calças 

na lavanderia Custom Cle-
aner, como costumava fa-
zer. Ao receber as roupas 
lavadas, percebeu que uma 
delas havia extraviado.

O juiz processou a em-
presa em 67 milhões de dó-
lares. O valor inicial tomou 
por base a lei local de defe-
sa do consumidor, segun-
do a qual a empresa teria 
de pagar uma multa diária. 
Então, ele multiplicou por 
12 violações, por 1.200 dias 
e pelos três sócios da em-
presa. Ainda acrescentou 
uma indenização por da-
nos emocionais e o cálculo 
dos honorários advocatí-
cios (no caso, o advogado 
era ele mesmo).

Além de perder a calça 
e a causa, Roy L. Pearson 
ainda perdeu o emprego. 
Seu cargo como juiz admi-
nistrativo não foi renova-
do por causa da decisão de 
uma comissão que enten-
deu que seu temperamen-
to não era adequado.

PÍLULA DE DIREITO
Ex tunc / Ex nunc – O termo ex tunc pode ser traduzido 

como “desde então”, que retroage. Exemplificando com o 
texto do Supremo: “Por maioria de votos, os ministros do 
STF decidiram rejeitar embargos de declaração opostos 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2791 para 
que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de 
um dispositivo paranaense sejam aplicados desde a cria-
ção da lei (ex tunc).” Ou seja, que os efeitos da declaração 
de inconstitucionalidade sejam considerados desde então, 
desde quando criada a lei.

Já o termo ex nunc significa “desde agora”, que não re-
troage. Seguindo com a matéria do tribunal: “Os embargos 
foram ajuizados pelo governador do estado do Paraná, que 
alegou suposta omissão do STF quanto à explicação dos 
efeitos, que também poderiam valer a partir da decisão (ex 
nunc).” Novamente – que também poderiam valer desde 
agora, a partir da decisão.

(Fonte: MPPR)
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“O advogado deve sugerir por forma tão discreta os argumentos que 
lhe dão razão, que deixe ao juiz a convicção de que foi ele próprio 

quem os descobriu”
(Piero Calamandrei)

NO CAMINHO DE SANTIAGO

J
osé Lucio Glomb, ex-
-presidente do Institu-
to dos Advogados do 

Paraná e da OAB Paraná, 
é um homem determina-
do. Atleta de carteirinha, 
tenista de amanhecer em 
quadra, velejador de longo 
curso, é também adepto de 
caminhadas.

Quem o conhece sabe 
que é movido por desafios. 
Ainda assim, seus amigos 
se surpreenderam quando 
revelou que pretendia fa-
zer o Caminho de Santiago. 
Se bem disse, melhor o fez.

No fim do verão euro-
peu, Glomb iniciou sua jor-
nada de 800 quilômetros. 
Marcou com sua esposa, a 
também advogada Suely, 
que ao final se encontra-
riam em frente à Catedral 
de Santiago, em determi-
nado domingo, às 10 ho-
ras. Esperando ali, ansiosa, 
Dra. Suely viu surgir no 
meio da multidão seu ma-
rido Lucio, 20 quilos mais 
magro, cajado na mão, mo-
chila às costas e o sorriso 

franco que todos conhe-
cem dominando o rosto.

Entre as boas histórias 
que trouxe, escolhi a que 
segue. 

Certo dia, depois de uns 
30 quilômetros de cami-
nhada, Glomb chegou a 
uma pequena estalagem, 
bem simples. O proprietá-
rio avisou que a cama que 
lhe estava reservada ficava 
encostada em uma parede 
de pedra, responsável por 
separar a pousada de um 
cemitério.

Cansado como estava 
e, depois de algumas san-
grias no jantar, em uma 
taverna próxima, Glomb 
deitou-se. Fazia muito frio 
e o vento soprava na pare-
de. Nosso herói, depois de 
tentar esquentar o corpo, 
sem sucesso, vestiu nova 
camada de roupa e tratou 
de dormir trajado qual um 
aventureiro do Pólo Norte.

Nada do sono restaura-
dor. Tiritando, levantou 
em plena madrugada e re-
solveu ir ao banheiro, loca-

lizado em uma construção 
à parte, fora da pousada. 
No caminho, vislumbrou 
alguns túmulos, batidos 
pelo vento.

Aquele sussurro lúgu-
bre da ventania, o frio, 
a parede de pedra, tudo 
conspirava contra o seu 
descanso. Voltou ao quar-
to, arrumou a mochila, 
enquanto seus compa-
nheiros de jornada ainda 
roncavam, e meteu-se na 
estrada com o relógio mar-
cando cinco horas.

Seguiu em frente em 
busca do sol que iria aque-
cer a alma dele. Naquele 
dia, andou quase 40 qui-
lômetros para encontrar 
alguma pousada que não 
ficasse ao lado de um ce-
mitério uivante.

(Ernani Buchmann)
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O
direito, na qualidade 
de saber autônomo, 
busca dar conta dos 
conflitos sociais por 

meio de seu sistema norma-
tivo, cujo caráter imperativo 
que lhe autoriza a coerção 
legítima é um dos fatores 
que o definem e constituem. 
Regrar condutas, estabelecer 
normas-padrão de compor-
tamento social e definir as 
conse quências jurídicas nas 
hipóteses de inobservância 
daquilo que a norma deter-
mina estão entre os elemen-
tos ínsitos do direito, por in-
termédio dos quais o jurídico 
opera buscando dar conta da 
realidade sobre a qual opera. 
Por mais que assim seja, o di-
reito – constituído, analisado 
e aplicado – não alcança por 
completo todas as finalidades 
que o próprio discurso oficial 
preceitua, de modo que não 

dá conta, isoladamente, de 
abarcar as questões sociais 
sobre as quais se debruça. 
Falta algo, de modo que, por 
mais importante e necessá-
ria que seja a norma posta, a 
dogmática jurídica, o direito 
como tal, torna necessário 
pensar o direito para além do 
próprio campo de atuação, 
resultando, assim, na indis-
pensável interdisciplinari-
dade para que se tenha uma 
abordagem social, qualquer 
que seja, mais salutar e com-
pleta – por mais que nunca 
se atinja a completude. Basta 
constatar que, para pensar o 
direito criticamente, é neces-
sário que essa reflexão se dê 
via filosofia, sociologia, psico-
logia ou outra área do saber, 
pois o direito isolado permite 
refletir somente dentro da 
própria estrutura (teórica e 
jurisdicional).

Diante dessa constatação, 
a literatura pode ser apon-
tada como campo do saber 
outro, que permite um diá-
logo mais amplo e reflexivo 
no âmbito jurídico. Não é por 
menos que existe um movi-
mento denominado “Direi-
to e Literatura”, em amplo 
crescimento no Brasil, que 
tem entre seus objetivos o de 
alicerçar os estudos interdis-
ciplinares entre essas duas 
áreas. A literatura possibilita 
um olhar próprio para a rea-
lidade através da ficção que 
cria – que não deixa de ser 
uma espécie válida de obser-
var e apontar para algumas 
questões da realidade social. 
É em razão disso que grandes 
clássicos literários sobrevi-
vem ao longo dos anos sendo 
debatidos e analisados pela 
sociedade, como é o caso de 
Madame Bovary, de Flaubert; 
Dom Casmurro, de Macha-
do de Assis; O Senhor das 
Moscas, de William Golding 
– apenas para citar alguns, 
podendo e devendo ainda a 

PENSAR O DIREITO PENAL  
COM BASE NA LITERATURA

MORAR EM 
CONDOMÍNIO GARANTIDO 
PELA GARANTE DO VALE TEM

MUITO MAIS 
VANTAGENS.
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literatura ser contemplada 
nesse rol. Neste sentido, a 
instrumentalização da litera-
tura no meio jurídico permite 
que aquelas mesmas ques-
tões sobre as quais o direito 
busca amparar sejam vistas 
por outro ângulo, ensejando 
uma oxigenação para o âmbi-
to jurídico no sentido de pos-
sibilitar uma análise diferen-
ciada e mais ampla sobre o 
meio social e seus problemas.

O movimento “Direito e Li-
teratura”, presente no Brasil e 
no mundo, reúne as diversas 
possibilidades de intersec-
ção entre esses dois saberes 
– relacionando o direito ‘na’ 
literatura, o direito ‘como’ li-
teratura e o direito ‘da’ litera-
tura, mencionando-se aqui os 
métodos clássicos emprega-
dos nessa relação. Com base 
em cada um desses recortes 
é possível estabelecer um lia-
me proveitoso para a análise 
da sociedade. Aqui se aponta 
de maneira mais específica 
para o direito penal, ramo ju-
rídico que lida com a dita pro-
teção dos bens jurídicos mais 
relevantes para o direito, re-
percutindo na restrição da 
liberdade daqueles que por-
ventura transgridam a norma 
mediante a violação desses 
bens, visto que mais enfatica-
mente a prisão é a sanção pe-
nal cabível ao sujeito que in-
correr na prática de um ilícito 
penal. A dogmática penal, por 
mais importante, devida e 
necessária que seja, não dá 

conta de abarcar a realidade 
que representa os processos 
de criminalização ocorridos 
na sociedade – a criminolo-
gia já evidenciou muito bem 
isso. Uma das propostas que 
o movimento “Direito e Lite-
ratura” apresenta para essa 
questão problemática é a de 
analisar mais criticamente e, 
ao mesmo tempo, de forma 
mais aberta, as mazelas do 
direito penal – mencionando-
-se, a título de poucos exem-
plos, o fantasioso princípio 
da igualdade que não encon-
tra respaldo na aplicação 
da lei penal (extremamente 
seletiva), as razões ou moti-
vos que levam ao crime e a 
dificuldade de reinserção do 
egresso do sistema prisional 
na sociedade. Pensando esses 
problemas com o auxílio da 
literatura, obras como Crime 
e Castigo, de Dostoiévski e Os 
Miseráveis, de Victor Hugo, 
fornecem um substrato con-
siderável para que se tenha 
uma análise mais holística 
da coisa. Em um aspecto mais 
pragmático, a possibilidade 
de progressão de regime na 
fase de execução penal bra-
sileira por meio da leitura e 
resenha de obras literárias 
serve também de exemplo de 
como essa relação entre di-
reito e literatura é profícua e 
está presente atualmente.

Assim, a pesquisa em “di-
reito e literatura” é salutar 
por produzir resultados pro-
veitosos, contribuindo para 

que se tenha tanto mais um 
basilar teórico sólido que dê 
amparo ao movimento quan-
to para possibilitar aos aca-
dêmicos e profissionais do di-
reito (e das letras) um estudo 
mais amplo e pormenorizado 
sobre os problemas sociais 
que a seara jurídica se lança 
a analisar. n
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mediante a violação desses 
bens, visto que mais enfatica-
mente a prisão é a sanção pe-
nal cabível ao sujeito que in-
correr na prática de um ilícito 
penal. A dogmática penal, por 
mais importante, devida e 
necessária que seja, não dá 

conta de abarcar a realidade 
que representa os processos 
de criminalização ocorridos 
na sociedade – a criminolo-
gia já evidenciou muito bem 
isso. Uma das propostas que 
o movimento “Direito e Lite-
ratura” apresenta para essa 
questão problemática é a de 
analisar mais criticamente e, 
ao mesmo tempo, de forma 
mais aberta, as mazelas do 
direito penal – mencionando-
-se, a título de poucos exem-
plos, o fantasioso princípio 
da igualdade que não encon-
tra respaldo na aplicação 
da lei penal (extremamente 
seletiva), as razões ou moti-
vos que levam ao crime e a 
dificuldade de reinserção do 
egresso do sistema prisional 
na sociedade. Pensando esses 
problemas com o auxílio da 
literatura, obras como Crime 
e Castigo, de Dostoiévski e Os 
Miseráveis, de Victor Hugo, 
fornecem um substrato con-
siderável para que se tenha 
uma análise mais holística 
da coisa. Em um aspecto mais 
pragmático, a possibilidade 
de progressão de regime na 
fase de execução penal bra-
sileira por meio da leitura e 
resenha de obras literárias 
serve também de exemplo de 
como essa relação entre di-
reito e literatura é profícua e 
está presente atualmente.

Assim, a pesquisa em “di-
reito e literatura” é salutar 
por produzir resultados pro-
veitosos, contribuindo para 

que se tenha tanto mais um 
basilar teórico sólido que dê 
amparo ao movimento quan-
to para possibilitar aos aca-
dêmicos e profissionais do di-
reito (e das letras) um estudo 
mais amplo e pormenorizado 
sobre os problemas sociais 
que a seara jurídica se lança 
a analisar. n
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Grafias: adrede, boa-fé, sub examine, 
susomencionado, variantes

A palavra adrede significa “de propósito, para 
esse fim, intencionalmente, de caso pensado” 
e, sendo advérbio, não carece da terminação 
-mente que às vezes erroneamente lhe dão (p. 
ex. *ideia adredemente concebida). Em geral se 
usa o termo junto de um particípio:

Tratou de implementar uma ideia adrede 
concebida com o intuito de desfalcar o 
patrimônio alheio.

A primeira autoridade baixou a 
regulamentação para o preenchimento das 
vagas, enquanto a segunda ficou encarregada 
de sua execução material, inclusive com 
responsabilidades adrede definidas.

* * *

Bom (e fem. boa), como mero adjetivo a 
designar uma qualidade positiva, não se liga ao 
substantivo com hífen (ex.: bom coração, gênio 
bom, refeição boa, bom humor, boa tarde) a não 
ser que seja substantivado.  Isso tem levado 
a dúvidas em relação a bom senso, bom gosto, 
boa vontade, que já chegaram a ter a grafia 
hifenizada porque pareciam formar uma ideia 
própria, diferente da leitura de seus elementos 
separados. Mas quando se lê que alguém tem 
bom gosto, por exemplo, já se reconhece que 
é um gosto elegante, bom e refinado. Não há 
necessidade de hífen.

Em boa-fé, no entanto, o uso do hífen é 
necessário para marcar a mudança de sentido: 
não se trata de uma fé boa, mas sim de 
“sinceridade, lisura”. Ou seja, boa-fé forma uma 
unidade vocabular, embora composta. O mesmo 
vale para má-fé, então significando “perfídia, 
intenção dolosa”. Nesses casos, escreva-se:

 Agiu de boa-fé. Agiu de má-fé. 

* * *

Nos meios forenses é comum a dúvida entre a 
grafia “sub examen” e “sub examine” quando 

se pretende dizer que a matéria está sendo 
examinada ou está sob exame.

Para explicitar a forma correta, vou me basear 
na locução adverbial in limine (“desde logo, no 
início”), originada pelo substantivo limen, que 
significa “limiar, entrada”; o caso nominativo é 
limen; liminis é o genitivo e limine o ablativo, 
caso latino que representa as palavras na 
função de adjunto adverbial, em que aparece 
uma preposição, como in, sub, de.

Então, como examen e limen pertencem à 
mesma declinação (neutros da 3ª) temos 
examen, examinis, examine. Consequentemente, 
deve-se redigir sub examine.

* * *

O termo suso não é facilmente encontrável 
por ser considerado “desusado, antigo”. 
Juntando o que dizem os cinco dicionários (dos 
19 consultados por mim) em que se registra 
o elemento de composição suso, temos que 
se trata de preposição e advérbio, do latim 
susum ou sursum, com o significado de “acima, 
anteriormente, antes, atrás”. O emprego que 
ainda se vê, sobretudo na área jurídica, tem o 
objetivo de indicar “os autos acima citados”, 
expressão que também pode ser substituída 
por: [autos] supracitados, retromencionados ou 
sobreditos. Observar que a grafia é sem espaço 
e sem hífen: 

Não será possível consultar os autos 
susomencionados.

* * *

Para finalizar esta série, vamos listar algumas 
palavras que têm grafias variantes. Segue em 
primeiro lugar a forma que é mais usada ou 
melhor: abdome e abdômen, bile e bílis, catorze 
e quatorze, champanhe e champanha, cota 
e quota, garçom e garção, gérmen e germe, 
hidrelétrica e hidroelétrica, húmus e humo, 
maquiagem e maquilagem, nuance e nuança, 
porcentagem e percentagem, quadriênio e 
quatriênio, tetravô e tataravô, vitrine e vitrina n
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PONTO FINAL

Andrezza Hautsch Oikawa ADVOGADA, SÓCIA DO ESCRITÓRIO CORREA DE CASTRO

SURPRESAS DA LGPD: E A SEGURANÇA JURÍDICA?

N
o mundo jurídico na-
cional o ano de 2020 foi 
marcado pela confusão 
acerca da entrada em 

vigor da Lei Geral de Proteção 
de Dados – lgpd (Lei 13.709/18). 
Depois de longos capítulos, 
pautados por desacertos po-
líticos e pela burocracia legis-
lativa federal, por fim a lgpd 
teve vigência a partir de 18 de 
setembro de 2020, exceto por 
suas sanções administrativas 
(arts. 52, 53 e 54), que passam a 
vigorar em 1º de agosto de 2021 
(conforme alteração legislativa 
introduzida pela Lei 14.010/20).

Insegurança jurídica supe-
rada? 

A todos, parecia que sim, já 
que mais nada se levantaria 
em relação à entrada em vigor 
de qualquer um dos dispositi-
vos da lgpd, inclusive dos refe-
rentes às sanções administra-
tivas. Pelo menos durante sua 
fase inicial de implementação. 

No entanto, em 2021, fomos 
novamente surpreendidos por 
iniciativas parlamentares que, 
além de ressuscitar uma possí-
vel alteração na lgpd, eviden-
ciam a insegurança jurídica a 
que todos aqueles que empre-
endem no Brasil estão sujeitos.

O projeto de lei 500/21, apre-
sentado em 19 de fevereiro de 
2021, tem como objeto alterar, 
outra vez, o art. 65 da lgpd para 
determinar a postergação, até 1º 
de janeiro de 2022, das sanções 
administrativas previstas na 

lei. Paralelamente, em 24 de fe-
vereiro de 2021, outra proposta 
legislativa (projeto de lei 578/21) 
visa a alteração da lgpd para a 
aplicação imediata das mesmas 
sanções administrativas. 

Os motivos alegados na 
apresentação dos projetos são 
nobres. 

Para o primeiro, as dificul-
dades geradas pela crise sani-
tária. 

É evidente que a pandemia 
atropelou as empresas, geran-
do fortes dificuldades de ma-
nutenção de suas atividades, 
principalmente a implementa-
ção de novas rotinas adminis-
trativas e técnicas. 

Contudo, a segurança jurídi-
ca também é fator preponde-
rante para manter a saúde dos 
negócios e para a atração de 
novos investimentos produ-
tivos. Mesmo diante das mais 
duras tempestades, saem-se 
melhor aquelas nações que 
têm bases jurídicas democrati-
camente sólidas.

Já o segundo projeto de lei 
traz como justificativa a neces-
sidade de “assegurar a plena 
implantação prática e urgente 
da lgpd”, inclusive como for-
ma de resposta aos grandes 
incidentes de vazamentos de 
dados pessoais enfrentados no 
início de 2021 no Brasil.

Como é possível implemen-
tar imediatamente as sanções 
administrativas previstas na 
lgpd se o próprio órgão res-

ponsável pela sua regulamen-
tação e aplicação ainda está em 
fase de consolidação? Como 
impor eventuais multas sem 
ter claras e formalizadas as me-
todologias para cálculo do seu 
valor-base, conforme exigência 
da própria lei em seu art. 53?  

A Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (anpd), des-
de a nomeação de sua diretoria, 
realiza um bom trabalho rumo 
ao cumprimento da sua mis-
são institucional. No entanto, 
a edição de qualquer nova re-
gulamentação exige discussão 
com a participação de diversos 
setores da sociedade para a 
consolidação de entendimen-
tos sólidos e justos. E, portanto, 
demanda tempo de maturação.

Não parece razoável que os ci-
tados projetos de lei ganhem cor-
po no Congresso Nacional. Não é 
salutar à economia, ao mercado 
e à imagem do Brasil que, em tão 
pouco tempo, a própria casa que 
aprovou a aplicação dos arts. 52, 
53 e 54 da lgpd, a partir de 1º de 
agosto de 2021, questione ou al-
tere a sua decisão. 

Enfim, é imperioso que a se-
gurança jurídica seja, de fato, a 
base para a construção de um 
cenário de desenvolvimento na-
cional. E que bom seria se, neste 
momento, todos pudessem se-
guir com a implementação dos 
seus programas de privacidade 
e proteção de dados pessoais 
certos de seus passos e sem no-
vas surpresas legislativas.	 n
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